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रायगड च्या डोंगरदरीत "धनगरिाडी" िहॳ खपु  नुहॳ गाि. 
सखाराम चा  न्म याच गािचा. 
शिा ी मिारा ािंनी रायगड स्िराज्याची रा धानी म्िणनू निडला आजण आसपास च्या छह८ट्या छह८ट्या 
खहॳडयािंचिं सह८निं झाला. 
 ीिन जस्थर झालिं. 
नािीतर कह८ण कुठला ि ापूर,हदल्लीचा बादशिा कुठल्या सरदाराला पाठिनू गािाची राखरािंगह८ळी करहॳल सािंगता 
यहॳत नव्ितहॳ. 
रायगड हकल्ल्यािर "टकमक" टह८क नािाचा एक प्रचिंड सळुका आिहॳ,या सुळक्यापासनू खाली ि ारह८ फूट खह८ल 
दरी असायची. 
स्िराज्याशी िरामखह८री करणारहॳ हफतूर याच टह८काि न खाली पाताळात ढकलनू हदलहॳ  ायचहॳ. 
टकमकाच्या बरह८बर खाली बा ूच्या 10 कह८सािर दाट  िंगलात धनगरिाडी िहॳ गाि. 
स्िराज्याशी हफतुरी करणारहॳ िरामखह८र टकमकाि न खाली फहॳ कलहॳ  ायचहॳ तहॳव्िा ि ारह८ फूट खाली धनगरिाडी 
 िळ पडायचहॳ. 
अक्षरश चखल व्िायचा तयािंच्या दहॳिाचा..! 
कािी हदिस कह८लह्या कुत्रयािंची महॳ िानी झाली,पण  िंगली  नािरािंचा सळुसुळाट झाला तया मुळहॳ..! 
 िंगलातील  नािरिं माणसाच्या रक्ताला चाटिली आजण मग  हॳव्िा टकमकाि न कह८णी िरामखह८र खाली 
यहॳईना,तयािहॳळी भकुहॳ नहॳ कासािीस असणारी  नािरहॳ शहॳ ारच्या धनगरिाडीत िल्लहॳ क  लागली..! 
शहॳ दह८नशहॳ घरट्यािंचहॳ गाि तयामुळहॳ भयभीत झालहॳ. 
मग गािचा कारभारी असलहॳला सखाराम िहॳ गाऱ्िाणहॳ घहॳऊन रायगडािर सरकारी दफ़्तरी सािंगायला  ायला 
नघाला. 
सह८बत पाच दिा  ह८डीदार सह८बत घहॳऊन हदिस उगिायला घरातून बािहॳर पडायच्या बहॳतात िह८ता. 
सखाराम च्या दह८न बायका िह८तया,रा धका आजण अिं बका. 
दह८घीिंचा पण सखाराम िर  ीि िह८ता. 
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रा धकहॳ ला मूल बाळ नसल्यानहॳ पाचाड पलीकडच्या धनगरिाडी िरच्या नातलगािंची मुलगी अिं बका तया घरात 

सखाराम ची कारभारीन बननू आली. 
अिं बका ला मुलगा झाला. 
ििंशाला हदिा झाला म्िणनू आिडीनहॳ बाळकृष्ण नाि ठहॳिलहॳ. 
शिा ीरा हॳ रायगडािर राज्या भ िक्त झालहॳ तयाच हदिशी बाळकृष्णाचा  न्म झाला म्िणनू सारी धनगरिाडी 
िरखनू गहॳली िह८ती. 
बाळकृष्णाला बाळ्या म्िणनू सगळी िाक मारत िह८ती. 
बघता बघता बाळ्या 7-8 ििााचा झाला िह८ता. 
बाळ्याचहॳ िडील सखाराम अिंगा पिंडािंनहॳ म बतू गडी. 
शहॳ ार च्या िाडया िस्तयात सिाांच्या मदतीला धािनू  ाणारा सखाराम कारभारी म्िणनूच काम करत िह८ता. 
गािातील सारहॳ लह८क धनगर. 
मेंढ्या,शहॳळ्या चरायला नहॳणहॳ,कोंबडया पाळणहॳ, िंगलातनू लाकूड तह८डून आणणहॳ िा सिाांचा प्रमुख उद्यह८ग. 
गािातल्या ज्या कुटुिंबाकडहॳ शहॳळ्या मेंढ्या  ास्त तह८ गािचा सािकार माणसू. 
सखाराम कडहॳ 700 मेंढ्या,300 शहॳळ्या आजण 200 कोंबडया िह८तया. 
सिाात  ास्त  ीतराप असल्यानहॳ तह८ गािचा सािकार पण िह८ता. 
पण गहॳल्या 5-10 ििाात बादशािी आक्रमणहॳ मिारा ािंच्या मळुहॳ बिंद झाली,पण टकमक ि न खाली यहॳणारी मढी िहॳ 
निहॳ दखुणहॳ रायगड पररसराला  डलहॳ िह८तहॳ. 
िर स्िगाात डह८कहॳ  खपुसनू मिाराष्ट्राला सुखी करणारा रायगड,खाली मात्र नरक यातना दहॳत असहॳ. 
हकतयहॳक िहॳळा अनहॳकािंनी रायगड िर  ाऊन िी बातमी सािं गतली िह८ती,पण दखल घ्यायलाच कह८णी 
नव्िता,म्िणनू सखाराम िहॳ गाऱ्िाणहॳ घहॳऊन खु  मिारा ािंना भहॳटायला नघाला िह८ता. 
तयाचहॳ कारण पण गिंभीर िह८तहॳ...! 
 

"पािसाळा नकुताच सिंपला िह८ता,सारा रायगड पररसर हिरिागार शालू नहॳसनू नटल्यासारखा झाला िह८ता. 
 नािरािंना खायला प्यायला िहॴरण पाणी मह८प मळत िह८तहॳ. 
सखाराम चा बाळ्या सकाळी उठून टकमकाच्या खाली शहॳळ्या घहॳऊन  ायला नघाला िह८ता. 
सखाराम नहॳ तयाच्या सह८बतीला घरचा नह८कर पािंडू ला पाठिनू हदलहॳ..! 
परिाच्या मध्यरात्रीला टकमकाच्या बा नूहॳ एका माणसाच्या ज िाच्या आकािंतानहॳ हकिं चळण्याच्या आिा ानहॳ सारा 
िाडा  ागा झाला िह८ता. 
अ नू एक मराठहॳशािीचा हफतूर,ग ार बिुतहॳक टकमकि न खाली आला असणार िा अिंदा  सिाांनी बािंधला 
िह८ता,सकाळी  ाऊन सखाराम पािून आला िह८ता,पण तहॳ मढ कुठिं न रहॳस पडलिं नव्ितिं. 
तया हदिशी बाळ्या शहॳळ्या हििंडिायला गहॳला िह८ता,माघारी यहॳता यहॳता सिंध्याकाळ िह८त आली आजण दाट  िंगलात 
भुकहॳ नहॳ व्याकुळ दह८न बबळ्या िाघ तहॳ परिाच मढ तह८डून खात िह८तहॳ,िहॳ दु नच पािून बाळ्याला घहॳऊन पािंडू 
िाडयाकडहॳ धाित सुटला, ततक्यात एका फािंदीला पाय अडकून पािंडू खाली पडला आजण मािळतीच्या बा ूला एक 
काळाहक भन्न मनषु्य िातात म बतू काठी घहॳऊन,गळ्यात चािंदीची पहॳटी घालून पािंडू आजण बाळ्या कडहॳ पािून 



िसत उभा िह८ता...! 
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पािंडू आजण बाळ्या धडपडत उठलहॳ. 
शहॳळ्या,मेंढ्या तथहॳच सह८डून  ीिाच्या आकािंतानहॳ धािू लागलहॳ.धापा टाकत तहॳ िाडयात पह८िह८चलहॳ आजण  ह८र ह८रात 
सखाराम कारभाऱ्याला िाक मा  लागलहॳ . 
तयािंचा आरडाओरडा ऐकून सारहॳ गाि एकत्र  मा झालहॳ.घडलहॳली िकीकत तयािंनी सखाराम ला सािं गतली. 
सखाराम आजण गािकायाांनी आता हि गह८  रायगडािर  ातीनहॳ सािंगून याचा बिंदह८बस्त कहॳ ला पाहि हॳ असहॳ मनह८मन 
यह८ लहॳ िह८तहॳ. 
सिा गािकयाांच्या मनात भीतीनहॳ कािूर मा लहॳ िह८तहॳ.कािीिी क न या  नािरािंचा बिंदह८बस्त झालाच पाहि हॳ असहॳ 
सिााना िाटलहॳ. 
रात्री झह८पताना बाळ्या अिं बका आईला घडलहॳली सिा किाणी सािंगू लागला,आजण सािंगता सािंगता तयाला एकदम 
आठिलहॳ हक आपण ज थहॳ फािंदीत पाय अडकून पडलह८ िह८तह८ तथहॳ एक काळाक भन्न माणसू आपल्याकडहॳ पाित 
उभा िह८ता. 
तयानहॳ हि िकीकत सखाराम ला सािं गतली. 
नमानुष्य टकमक दरीच्या खाली,आपल्या िाडयािरच्या मेंढपाळ गडयाव्य तररक्त दसुरा मनुष्य कसा यहॳऊ शकतह८ 
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याचहॳ सिााना निल िाटलहॳ. 
असहॳल कह८ण तरी गुराखी, ह८ िाट चकूुन तथहॳ आला असािा असहॳ म्िणत सखाराम नहॳ ििय टाळला आजण 
सकाळीच रायगड च्या िाटहॳला नघायचहॳ असहॳ ठरिनू सह८बत कह८णाकह८णाला न्यायचहॳ िहॳ  ािीर करत सिााना 
तयारीचहॳ आदहॳश हदलहॳ. 
िाडयािरचहॳ सखाराम चहॳ लिानपणाचहॳ महॴतर मल्िारी,स ाा आजण नारायण याना घहॳऊन  ायचहॳ नक्की कहॳ लहॳ. 
तघहॳिी अिंगानहॳ म बतू आजण एका िचाराचहॳ िह८तहॳ.सखाराम िर तयािंचा फार  ीि िह८ता.सर तयारी झाली आजण 
ती रात्र भूतकाळात  मा झाली. 
सकाळच्या पहिल्या प्रिरी कोंबडयानहॳ पहिली बािंग हदली. 
सखाराम च्या दह८न्िी कारभारनी लह९कर उठून स्ियिंपाकाला लागल्या. 
पिाटहॳच्या धुक्यात रायगड खपूच सुिंदर हदसत िह८ता.टकमकापासून िरचा सारा भाग धकु्यात झाकून गहॳला िह८ता. 
दु न पहिलहॳ हक एखादा पहॴलिान कानाला पािंढरी कानटह८पी घालून बसल्या बसल्या गुडघ्यात मान खपुसून डुलकी 
मारत आिहॳ असा भास िह८त िह८ता. 
रा धका आईनहॳ कोंबडयाची डालगी (खरुाडी) चहॳ झाकण काढलहॳ आजण आत िसाव्या घहॳणाऱ्या कोंबडया बािहॳर 
पडल्या..आजण मग तया कोंबडयािंचहॳ आिा  ऐकून गािातील इतर घरातील खु डहॳ  ह८रात ओरडू लागली. 
सखराम नहॳ भरडलहॳल्या नाचणीच्या पह८तयातनू कािी नाचणी काढून अिंगणात टाकली तशी कोंबडयािंचहॳ थिहॳ तयािर 
तटूुन पडलहॳ. 
लिान लिान कोंबडया तर सखाराम च्या खािंद्यािर,डह८क्यािर बसल्या.सखाराम नहॳ तया बा ूला करत अ नू कािी 
नाचणी टाकली. 
समह८रच्या शहॳळ्यािंच्या कुिं पणात शहॳळ्या,मेंढ्या सुध्दा आशहॳनहॳ तयाच्याकडहॳ बघत िह८तया. 
समह८र असलहॳली गिताची गिं ी सह८डून तयािंच्यािी चारा पाण्याची सह८य कहॳ ली. 
गह८ठ्यातला गाई,म्िहॴशी,बहॴल सिााना चारा टाकला. 
एव्िाना तािंबड फुटायला लागलहॳ िह८तहॳ. 
सह८बत यहॳणारहॳ महॴतर अिंगािर घोंगड,खायला भाकयाा बािंधलहॳली झह८ळी आजण कुिााड घहॳऊन सखाराम च्या दारात 
ि र झाली. 
सखाराम नहॳ न्यािारी आटपली आजण कपाळाला भिंडारा लाित तया साथीदारािंच्या कपाळी सुधा भिंडारा लािला 
आजण रा धका,अिं बका ला सािंगून  ायला नघालहॳ.नारळाच्या काथ्यापासून बनिलहॳलहॳ  ाड गह८णपाट नमुळतहॳ करत 
पािसापासनू िाचण्यासाठी तयाचहॳ गोंचहॳ क न चह९घािंनी डह८क्यािर घहॳतलहॳ िह८तहॳ. 
एव्िाना बारीक ररमजझम पाउस सु च िह८ता. 
सह८बत असािा म्िणनू एक घह८डा चह९घात घहॳतला आजण तयािर आणलहॳलहॳ  हॳिणाची थहॴली बािंधत सखाराम नहॳ 
एकिार टकमक टह८काकडहॳ पाहिलहॳ. 
सखाराम ला आठिलहॳ हक शहॳिटच्या िहॳळी ‘ शिा ीरा हॳ भह८सल्यािंच्या’ राज्या भिहॳकाला रायगडािर  ाऊन खु  
मिारा  पहिलहॳ िह८तहॳ. 
सरसर भूतकाळ तयाच्या न रहॳपुढहॳ यहॳऊ लागला. 
आ िर ज्याच नसु्त नािच ऐकून लिानाचा मह८ठा झालह८ तह८ शिा ी तया हदिशी रा ा झाला िह८ता. 



 ािळीच्या मह८रहॳ आजण पणु्याच्या भह८सल्यािंच्या दिंग्यात रायरी पररसर एककाळी िाद न गहॳला िह८ता.मिाबळहॳश्वर 
पासून तहॳ मिाड पयांतचा पूणा दाट  िंगल  ाळीचा पट्टा  ािळीकर मह८ऱ्यािंच्या ताबयात िह८ता.काय घडलहॳ दहॳि 
 ाणहॳ पण एकहॳ  हदिशी भगिहॳ झेंडहॳ घहॳतलहॳलहॳ ि ारह८ िशम रायगडला भडलहॳ आजण तहॳव्िापासून तहॳ आ िर कधीिी 
रायगड पररसराला अिकळा लागली नव्िती.सिा कािी आनिंदात िह८तहॳ. 
मिारा ािंनी पाण्यासारखा पहॴसा ओतनू िा रायरीचा हकल्ला ‘रायगड’ कहॳ ला िह८ता. 
तयािहॳळी आमच्या िाडयानहॳच  िंगलातल्या िाटा,चह८रिाटा मिारा ािंच्या फह९ हॳला दाखिून हदल्या िह८तया. 
आजण एक हदिस मिारा  रा हॳ झालहॳ िह८तहॳ. 
मुठीत मािहॳल ततकहॳ  सह८न मिारा  सिा रयतहॳला िाटत िह८तहॳ..एक नािीतर दह८न क्षण तया मिाराष्ट्राच्या मिादहॳिाचहॳ 
दशान झालहॳ िह८तहॳ..! 
टकमकाकडहॳ पाित सखाराम िहॳ सारहॳ आठित िह८ता. 
सिा न  ायला नघालहॳ. 
िाडयापासनू टकमकाच्या खालूनच रायगडाच्या ‘चीत’ दरिाज्याकडहॳ  ायला िाट िह८ती.िाटहॳत मिारा ािंचहॳ मह८च,ेमहॳटहॳ 
िह८तहॳच,पण ह्या असल्या मुसळधार पािसात तथ कह८ण असहॳल का नािी सािंगता यहॳणार नािी.  
मल्िारी,स ाा,नारायण आजण सखाराम िहॳ चह९घहॳ तया िाडयातून चाल ूलागलहॳ. 
िर ररमजझम पाउस िह८ता ,पण गोंच्यामळुहॳ डह८क्याला न लागला बारीक तिुार तोंडािर पडत िह८तहॳ. 
 हॳिण भ ू नयहॳ म्िणनू तयािर घोंगडहॳ टाकलहॳ िह८तहॳ. 
मल्िारी नहॳ घह८डयाचा लगाम पकडला िह८ता आजण िहॳ चह९घहॳ चखल तुडित टकमक दरीकडहॳ चालत  ात िह८तहॳ. 
साधारण दह८न प्रिर चालनू झालहॳ.सयूा चािंगलाच िर आला िह८ता. 
१-२ कह८सािर टकमक दरी यहॳईल असा अिंदा  लागला आजण चह९घािंच्यािी अिंगािर शिरा आला. 
एक प्रकारची अना मक भीती िह८ती मनात. 
आ िर इतकी माणसहॳ ि न खाली आली ,काय झालहॳ असािहॳ तयािंचहॳ ? 

माणसू महॳल्यािर नक्की  ातह८ कुठहॳ ...आजण इतक्या ि न पडल्यािर हकती बहॳकार  ीि  ात असल एकहॳ काचा..! 
चह८घािंच्यािी डह८क्यात अना मक भीती िह८तीच....आजण ततक्यात टकमकाि न आणखी एक आकाशपाताळ 
भहॳदणारी  ीिघहॳणी हकिं चाळी ऐकू आली..! 
चह९घहॳिी सािध िह८ऊन िर पािू लागलहॳ तर तयाना हदसलहॳ हक टकमकाि न आ  आणखी कह८णाला तरी कडहॳलह८ट 
झाली आिहॳ..! 
भीतीनहॳ सिाांग थरा न उठलहॳ िह८तहॳ....कमी आिा ...िळूिळू मह८ठा झाला आजण अिघ्या कािी अिंतरािर धडड असा 
आिा  करत  िंगलाच्या दाट  ाळीत तहॳ मढ पडलिं आिहॳ याचा चह९घानािी अिंदा  आला.....चह९घहॳिी एकमहॳकाकडहॳ 
पािू लागली. 
खपू िचार क न उसन्या आिसानान सखाराम बह८लला.....गडयानह८...आपण तहॳ कह८ण आिहॳ बघनू यहॳउया का 
र...? 
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मल्िारी,स ाा आजण नारायण प्रश्नाथाक मुद्रहॳनहॳ सखाराम कडहॳ पािू लागली. 
सारा गाि ज्या गह८ ीमुळहॳ गहॳली 5-6 िि ेभीतीच्या दडपणाखाली आिहॳ,तया गह८ ी िळ यहॳऊन िा माणसू तया 
गह८ ीला  िळून पािूया कसा काय म्िणत असहॳल िा प्रश्न तघािंना पडला िह८ता. 
 

सखाराम नहॳ तघािंच्याकडहॳ पाित उचश्वास टाकत बह८लला..! 
 

अरहॳ आ िर घर-सिंसार पाितच आलह८य आपण,दहॳिाच्या दयहॳनहॳ आसपास च्या बारा िाडयात चािंगलिं नाि िाय 
आपलिं. 
िी असली महॳलहॳली मढी हकती हदस भ्या घालणार आपणाला. 
िहॳ बगा, खिंडह८बाचा भिंडारा लािलाय आपण भाळाला,  रा धीर ध न ती मढ बघयुा,म्िण हॳ िर गडािर गहॳल्यािर 
बह८लायला तोंड मळलिं आपणाला,रा ा दहॳिमाणसू िाय आपला,आपल सिंक  नक्की तयािंच्या ध्यानी 
यहॳईल...चला,खिंडहॳरायाच नाि घ्या आजण या माझ्या मागिं...! 
 

सखाराम च्या असल्या बह८लण्यानहॳ तघािंनीिी धाररष्ट्य कहॳ लहॳ आजण मान िालिनू टकमक दरीकडहॳ पाय िळिलहॳ. 
 

एव्िाना ररमजझम पाऊस थािंबला िह८ता,आजण कह८िळहॳ उन्ि अिंगािर पडू लागलहॳ िह८तहॳ. 
घह८डयाला पण उन्िामुळहॳ चािंगली उब मळत िह८ती,तह८ पण मनह८मन सुखािला िह८ता. 
रायगड ची उिंची स्िगााला भडली िह८ती. 
िर पडलहॳला पाण्याचा थेंब न थेंब सरळ खाली यहॳत िह८ता. 
तयामळुहॳ ि न धबधबणारहॳ पाणी ओढ्यात मळून छह८टहॳ छह८टहॳ नालहॳ तुडुिंब भ न िाित िह८तहॳ. 
पायात कातडी पायतान पाण्यानहॳ आजण चखलानहॳ  ास्तच  ड झाल्यानहॳ चह९घािंनी तहॳ काढून मधह८मध कासरा 
बािंधनू घह८डयाच्या पाठीिर बािंधलहॳ आजण एका मह८ठ्या चिंचहॳच्या झाडाला घह८डा बािंधून,कुऱ्िाडी आजण घोंगडहॳ अिंगािर 
घहॳऊन तहॳ ओढ्यातनू िाट काढत टकमक दरीकडहॳ नघालहॳ. 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.kustimallavidya.blogspot.in%2F&h=wAQHqppeE&enc=AZPO3o09k7lY6lW-h_K-vldRn7XETYGhYSW0b0uaza4X-Yx_xY2o1abM0hSOX3K3agVoxvRrTldVZ_dvXKvtJD5COpx4ePqNB1dmyoohuASZYCfIIx-2NKoP8L-Ru1dtZxfIIu-eVQCto0Xove4Z5xEy&s=1
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चह९घहॳ ण ओढ्यातून पढुहॳ पुढहॳ  ाऊ लागलहॳ,चािंगलहॳ मध्यािर गहॳलहॳ आजण चिंचहॳला बािंधलहॳला घह८डा दह८न्िी पाय िर 
करत  ह८र ह८रानहॳ हकिं चाळू लागला..! 
काय िह८तय चह९घािंना कळहॳना,आसपास पहिलहॳ तर गार िाऱ्या शिाय चटपाख  पण नव्ितिं..मग ह्यहॳला काय झालहॳ 
ओरडायला सम हॳना...! 
 

तयानहॳ हिसका मा न लगाम,दािहॳ तह८डलहॳ आजण सुसाट िहॳगानहॳ बा ूच्या  िंगलात पळून गहॳला..! 
 

घह८डयाच्या या िलक्षण िागण्यानहॳ नारायण मात्र पुरता घाबरला,तह८ म्िणाला ..."गडयानह८, मला काय लक्षण ठीक 
हदसणा...माझा घह८डा आ िर असा किाच िागला नाय...माझिं ऐका,मागिं हफ या..चार दह८न हदसान पाचाड ला 
सािंगाििं धाडून सगळी िकीकत मिारा ािंच्या खासगीत सािंगूया...पण आत्ता बािहॳर पडूया...! 
 

सखाराम तयािर रागात बह८लला..."मिारा ािंची खासगी तझु्यासारख्याच ऐकून घ्यायलाच बसली िाय  ण.ू..सारा 
मिाराष्ट्र सािंभाळायचा िाय तयास्नी...तझु्या घह८डयान साप-पान ब घतलिं असलिं म्िणनू तह८ गहॳला पळून... दरीकड 
 ाऊन लह९कर मागिं यहॳऊन तयाला शह८धयूा...चला पाय उचला लह९कर...! 
 

सारहॳ  ण तया भयाण ओढ्यातून पनु्िा चालू लागली. 
चािंगलिं छातीपयांत पाणी आलिं आजण पाण्याचा  ह८र  ाणि ूलागला. 
चह९घािंनी एकमहॳमहॳकािंना िात दहॳऊन कड कहॳ लिं..! 
ओढ्याच्या बरह८बबर मध्यािर आलिं तस िाघािंच्या एका गगनभहॳदी हकिं चाळीनहॳ पािसानहॳ गारठून अिंग चह८ न 
बसलहॳली चमणी पाखर आभाळात उडू लागली आजण चह९घािंच्या अिंगािर भीतीनहॳ शिारहॳ आलहॳ....ओढ्याच्या 
पाण्याच्या िहॳगानहॳ तहॳ एकसारखहॳ िािू लागलहॳ आजण चह९घािंची िाताची कडी तटुली आजण तहॳ उत्तरहॳकडहॳ िािू लागली...! 
 ह८ तह८ आता  ीि िाचिायचा प्रयत्न क  लागला..! 
 

मल्िारी पिूी मिाड ला सुभहॳदार तान्िा ी मालुसरहॳ यािंच्या तालमीत 3-4 िि ेरािून आलहॳला गडी िह८त. 
सिंिगड लढाईत सुभहॳदार गहॳलिं आजण तालमीतल्या पहॴल्िाणािंच्या िर उपासमारी आली..म्िणनू चह९घािंनी पण 
कुस्तीला रामराम ठह८कून गाि गाठला िह८ता. 
पण तया कुस्ती मुळहॳ पुरात पह८िायचहॳ कसहॳ तयािंला चािंगलहॳच ठाऊक िह८तहॳ,तयानहॳ सिााना ओरडून सािं गतलहॳ की 
काठािर असलहॳल्या िडाकडहॳ बघत पह८िा....! 
 

पुरात  र फसला तर िात पाय िलिून काय उपयह८ग नसतह८..अश्यािहॳळी एक करायचिं की काठािर असलहॳलिं 
कह८णतिी मह८ठिं झाड तयाकडहॳ लक्ष दहॳत तरकस पह८ित पह८ित  ायचिं...पाण्यात साप, ििंच,ूकाटहॳ कािीिी यहॳिह८ लक्ष 
द्यायचहॳ नसतहॳ...चह९घहॳिी पुराची धार तह८डून एका मिाकाय िडाच्या झाडा िळ पह८िह८चलहॳ...! 
 

चिंब भ लहॳल्या चह९घािंच्या कुऱ्िाडी पाण्यात िािून गहॳल्या िह८तया. 
घश्यात पाणी गहॳलहॳ िह८तहॳ तयामुळहॳ चह९घहॳिी ठसकहॳ  दहॳत दहॳत काठािर दम खात पिुडलहॳ िह८तहॳ...! 
 



साधारण दम कमी कमी झाला आजण सखाराम क्षणात सािध झाला आजण मल्िारी,नारायण,स ाा कुठहॳ आिहॳत 
पािू लागला..! 
िाकहॳ च्या अिंतरािर तघहॳिी दम खात पिुडलहॳ िह८तहॳ. 
सािकाश पािलहॳ टाकत तह८ तघािंच्या  िळ  ाऊन तघािंना सािध कहॳ लिं..! 
 

नारायण,दम खात बह८लला...तमु्िाला म्या सािंगत िुतह८,आरिं  नािरिं तहॳ बघ ूशकट्यात  हॳ तमु्िाला आमाला हदसत 
नसतया... खण्डहॳरायचा आशीिााद म्िणनू िाचलह८,पण आता हिकडिं िाघाची डरकाळी ऐकली नव्ि...आता काय 
करायचिं...? 

 

सखाराम नहॳ धीर दहॳत तयाला सािं गतलहॳ,अरहॳ नकह८ काळ ी क .. या सगळ्या भाकडकथा आिहॳत. 
तस  र नसत तर 350 िि ेमिाराष्ट्र गुलाम गरीत राहिलाच नसता...दहॳि दहॳिरस पण काय कमी िह८त काय 
आपल्याकडिं....पण शिा ीरा ानिं तलिारीच्या  ह८रािर सिंपिलीच ना गुलाम गरी...पण िचारािंची गुलाम गरी 
किा सिंपणार आपली दहॳि  ाणहॳ...चला धीर धरा...िाडया  िळची ि ारह८ घरटी आपल्या चह९घािंच्या न रहॳला न र 
लािून बसली असतील...या असल्या फालतू गह८ ीत भऊन बसला तर शहॳण घालतील लह८किं  आपल्या तोंडात..उठा 
बगीन आजण चला...! 

 

सखाराम च्या निााणीचा बह८लणहॳ तघािंनािी ऊ ाा मळाली,चह९घहॳ ण पढुहॳ चालू लागलहॳ...! 
 

तह८ मिाकाय िडाचा बुिंधा पािून कह८णीिी भयकिं पत िह८ईल. 
तयाच्या तया िशाल पारिंबया पािून  ण ूब्रम्िराक्षस िाटहॳत ठाण मािंडून बसला असािा असा भास िह८त िह८ता. 
 

चह९घहॳ  ण िर टकमक टह८काकडहॳ पाित दरी कुठहॳ असहॳल अिंदा  बािंधत तया िडाला बगल दहॳऊन चालू लागलहॳ..! 
 

ओढ्याच्या काठापासून  िंगली भाग फारसा दरू नव्िता,म्िणायला म्िणनू तहॳ पठार िह८तहॳ,पण सारी  िंगली झाडहॳ 
फार. 
एव्िाना सयूा माथ्यािर आला िह८ता,पण पािसाळी ढगानहॳ इतकी गदी कहॳ ली िह८ती की सिंध्याकाळ झाल्याचा भास 
िह८त िह८ता..! 
 

तघहॳिी  िंगलात घुसणार इतक्यात िाघािंची ती प्रचिंड डरकाळी समह८रच्या झाडा झुडपातनू यहॳऊ लागली..! 
चह९घािंची सिाांगें थरारली. 
 िंगलातील झुडपहॳ िालित ती श्वापदहॳ बािहॳर पडत िह८ती. 
हकती िह८ती काय माहित,नक्कीच एक पहॳक्षा  ास्त िह८ती िहॳ नक्की. 
आता मात्र सखाराम च्या धीराच्या गह८ ी ऐकण्यात नारायण,स ाा,मल्िारी तघािंनािी रस नव्िता...आजण तया 
गह८ ी सािंगायला सखाराम कडहॳिी िहॳळ नव्िता...आल्या पािली तहॳ िडाच्या झाडाकडहॳ धाि ूलागली...! 
 

डरकाळी चा आिा  मह८ठा िह८त गहॳला आजण सखाराम चा पाय फािंदीत अडकून सखाराम पडला...नारायण नहॳ तहॳ 



पहिलहॳ आजण स ाा ि मल्िारी ला थािंबित तयाला उचलायला गहॳली ततक्यात तहॳ पािसानहॳ भ लहॳलहॳ िाघाचहॳ प्रचिंड 
धूड  िंगलाबािहॳर पडलहॳ...तयापाठह८पाठ अ नू एक..अ नू एक...चह९घािंची डह८ळहॳ िस्फारली गहॳली आजण िात पाय 
गाळून चह९घहॳ बसल्या  ागी भीतीनहॳ गारठून ओरडू लागली... 
 

हकमान 5 तहॳ 6 धप्पाड िाघ छलािंग मारत मारत चह९घािंचा िहॳध घहॳत यहॳत िह८ती...चह९घािंनी  गण्याचा धीर सह८डला 
आजण डह८ळहॳ मटून तयािंचा इ  दहॳि खिंडहॳरायचा धािा सु  कहॳ ला.....िाघ चिताळत आलहॳ...बस्स आता एकच झहॳप 
आजण खहॳळ सिंपला... ततक्यात....... 
 

सुिं.. सुिं... सुिं.... करत एकापाठह८पाठ एक बाण िडाच्या झाडापाठीमागून कह८णीतरी सह८डलहॳ....िाघािंचा तह८ िादळी 
आिहॳग आजण िाऱ्यासारखा िहॳग क्षणात कमी झाला...तहॳ बाण बरह८बर सखाराम आजण तया तघािंच्या पढुहॳ कािी 
अिंतरािर  मनीत घुसलहॳ...ज्यानहॳ तहॳ बाण सह८डलहॳ तयाकडहॳ भयभीत न रहॳनहॳ तहॳ 5-6 िाघािंचहॳ प्रचिंड धूड 
पाित..आल्या पािली िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ पनु्िा  िंगलात पळून गहॳली...! 
 

चह९घािंनी डह८ळहॳ उघडून तहॳ पळून  ाणारहॳ िाघ पाहिलहॳ आजण आश्चयाकारक न रहॳनहॳ उभहॳ राहिलहॳ ि समह८र घसुलहॳल्या 
बाणाकडहॳ पाित एकदम मागहॳ हफरलहॳ...! 
 

••● क्रमश ●•• 

 

"बा ीिंद" 
 

भाग 4 था 
•••••••••••••••••••• 
✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
●••••◆••••••••●●•••••••••◆••••● 

 

आभाळातनू िी  चमकािी तसहॳ तहॳ दह८न बाण िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ यहॳऊन समह८र  मनीत घुसलहॳ अन ज िाच्या 
आकािंतानहॳ तहॳ िाघािंचहॳ धूड पळताना पािून सखाराम ि मत्रािंना आश्चया िाटलहॳ. 
एव्िाना ज िाच्या भीतीनहॳ पळत सुटलहॳलहॳ तहॳ चह९घहॳिी  ण ूकािी झालहॳच नािी अश्या आिहॳशात उठली आजण 
आपल्या बचािासाठी एिढया पािसात आजण या दगुाम  िंगल ाळीत कह८ण आला आिहॳ याचा कानह८सा घहॳऊ 
लागली. 
तह८ कह८णीिी असह८,तयािंच्यासाठी दहॳिदतू िह८ता. 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


एक दीघा श्वास घहॳत तहॳ चह९घहॳ िडाच्या झाडाकडहॳ पािू लागलहॳ...आजण तयािंना िातात धनुष्य घहॳतलहॳल्या एका यह८ध्याचहॳ 
दशान घडलहॳ...! 
 

सिा साडहॳसिा फूट उिंच,अनिाणी पण भव्य पाय,दह८न्िी पायात काळा दह८रा,अिंगात धह८तर आजण काळा अिंगरखा 
ज्यािर रक्ताचहॳ डाग...गळ्यात चािंदीची पहॳटी लटकत िह८ती. 
कमरहॳला समशहॳर ि पाठीला ढाल िह८ती. 
कमरहॳला पािंढरा शहॳला बािंधला िह८ता,डह८क्याला मराठी प तीचहॳ मुिंडासहॳ ि भव्य कपाळािर भिंडारा लािला िह८ता..आग 
ओकणारहॳ लाल भडक डह८ळहॳ,सरळ सळसळीत नाक,कल्लहॳदार मशा....एक िशी पिंच िशीत तह८ त ण धप्पाड 
मल्ल भासत िह८ता...! 
चहॳिऱ्यािर एक प्रकारची गिंभीरता स्प   ाणित आपलहॳ भव्य अनिाणी पाय तया ओढ्याच्या भ लहॳल्या मातीिर 
ताकत तह८ एक एक पाऊल तया चह९घािंच्याकडहॳ यहॳत िह८ता. 
 

चह९घािंनािी कुतूिल,आश्चया,अनहॳक प्रश्न पडलहॳ िह८तहॳ...कह८ण असािा िा धीरगिंभीर पु ि...! 
 

चह९घािंनीिी धीर एकिटून तया पु िािंकडहॳ  ायला पािलहॳ उचलली आजण ततक्यात आभाळातून सरसर महॳघधारा 
बरसू लागल्या..! 
 

तह८ धप्पाड पु ि तसाच मागहॳ सरकला आजण िडाच्या डह८लीत थािंबत तया तघािंनी तथहॳ यहॳण्यासाठी खणुािलहॳ..! 
 

ती खनू मळताच तघहॳिी धाित तया डह८लीकडहॳ धािू लागली...धािताक्षणी एिढ्या मुसळधार पािसातिी िाघािंच्या 
डरकाळ्या मात्र पनु्िा एकदा ऐकू यहॳत िह८तया....! 
 

चह८घहॳिी तया यिुका िळ आलहॳ, नशबद शािंतता भिंग करत सखाराम तयाला बह८लला...! 
 

"पाव्िणिं... कुण्या गािचिं तुमी ? 

लय उपकार झालहॳ बगा तुमचहॳ,माझ्या खिंडहॳरायानहॳच तमु्िाला हित पाठिलिं बगा..तुमचहॳ लय उपकार झालहॳ" 
सखाराम च्या शबदाला मान डह८लित तघहॳिी सुरात सुर मसळून मान िलि ूलागली..! 
 

क्षणभर शािंतता पसरली,अन कािी क्षणात तया युिकाचा धीरगिंभीर आिा  ऐकायला मळाला..."कह८ण तमु्िी ? 

का आला आिात तमु्िी इकडहॳ ?" 

 

नधाारी प्रश्न िचारत तयाचहॳ तहॳ अिंगार ओकणारहॳ डह८ळहॳ तया चह९घािंिर पडलहॳ अन चह९घािंनािी काय बह८लािहॳ क्षणभर 
सम हॳना...! 
 

आम्िी धनगरिाडयाचहॳ,रायगड ला नघालह८ आिह८त...सखाराम बह८लनू गहॳला...! 
 

रायगडी ? कशासाठी ? 



क्षणाचािी िलिंब करता तया युिकानहॳ प्र तप्रश्न कहॳ ला...! 
 

मग,सखाराम नहॳ तयािंच्या यहॳण्याचहॳ कारण सािं गतलहॳ. 
टकमकाि न यहॳणाऱ्या मढ्यािंच्या मास रक्ताला चाटिलहॳलहॳ िाघ, नािरहॳ माणसािर िल्लहॳ करत आिहॳत..सारहॳ 
पिंचक्रह८शीतील गाििालहॳ िहॴराण आिहॳत या गह८ ीिर...म्िणनू आम्िी िहॳ प्रकरण रायगड च्या सरकारी लह८कािंच्या 
कानािर आजण गर  पडली तर मिारा ािंना भहॳटून सािंगायचहॳ म्िणनू घराबािहॳर पडलह८ आिह८त...! 
 

मूखा आिात तुम्िी...मह८ठ्या आिा ात तह८ युिक बह८लला...तुमची गाऱ्िाणहॳ ऐकायला असहॳ कसहॳिी भहॳटतील काय 
सरकारी अ धकारी आजण मिारा  ? 

 

आजण रायगड सह८डून या दरीत का आलाय मरण्यासाठी ? 

 

तयाच्या या प्रश्नानहॳ नारायण बह८लला...आर कह८ण र त ू? 

मगापासनू ऐकून घहॳतह८य तझुिं..िाघापासनू िाचिलिं म्िणनू तुझिं उपकार मानायला लागलह८ तर आम्िाला कायदा 
शकिायला लागलास काय ? 

आधी तू सािंग कह८ण आिहॳस,आजण िहॳ अिंगािर रगात कसलिं ? 

 

नारायण च्या या बह८लण्यानहॳ तह८ युिक थह८डा आकसला....! 
मह८ठा श्वास घहॳऊन बह८लला...मी ...मी कह८ण ? 

िाच प्रश्न  न्मापासनू स्ितःला िचारत लिानाचा मह८ठा झालह८य....! 
अ नू उत्तर सापडत नािी,आजण आता सापडून पण उपयह८ग नािी..! 
 

खिंडह८ ी नाि माझिं..! 
मिारा ािंच्या िहॳर खातयात बहि ी नाईकािंच्या समिहॳत 10 ििा काम कहॳ लिंय... पण...पण आता भटकतह८य या दरीत 
एकटाच..! 
िाट बघतह८य कह८णाची तरी...! 
 

खिंडह८ ी च्या या बह८लण्यानहॳ चह९घहॳिी आश्चयाचहकत झालहॳ..! 
चह९घािंना चकू झाल्याची  ाणीि झाली आजण सखाराम नहॳ खिंडह८ ी ला माफी मागत बह८ल ूलागला.... 
 

"माफ करा सरकार,आम्िी गरीब लह८क,ह्यह८ नारायण,ह्यह८ मल्िारी,ह्यह८ स ाा आजण आन म्या सखाराम" 
मल्िारी पण मिारा ािंच्या फह९ हॳत  ायला गहॳला िुता सुभहॳदार तान्िा ी मालुसरहॳ यािंच्या तालमीत,पण ितयारहॳ 
शकत व्िता आजण सिंिगड च्या दिंग्यात सुभहॳदार गहॳलिं आण मग ह्यह८ परत आला गािाकडिं...आमची लय इच्छा 
व्िती की रा ािंच्या फह९ हॳत सामील व्िाििं पण एिढिं नशीब कुठलिं ओ आमचिं...पण खिंडहॳरायाच्या कृपहॳनिं गािगाडा 
सािंभाळतह८ आमी.. गािसाठीच सरकार ला िहॳ टकमक िरची मढी काढायला कह८णाची तरी नहॳमणकू करा म्िणनू 
आ ाि करायला नघालह८य आम्िी...तमु्िी नाईकािंच्या  िळचहॳ म्िण हॳ मिारा ािंचहॳ पण  िळचहॳच... आम्िी िात 



 ह८डतह८ एिढिं पुण्य घ्या पदरात....आमची गाऱ्िाणी सािंगा सरकारी दरबारी..." 
 

चह९घािंनी खन्डह८ ी ला िात  ह८डलहॳलिं ब घतलिं आजण खन्डह८ ीनहॳ िातातलिं बाण खाली टाकत सखाराम चा िात 
पकडत म्िणाला....नका िात  ह८डून अ नू पापात पाडू मला....आधीच लय पापाचहॳ ओझिं घहॳऊन िािरतह८य 
मी....चला मी तमु्िाला मदत करतह८..." 
 

खिंडह८ ी च्या आश्वासनानहॳ चह९घािंना धीर आला. 
 

खिंडह८ ी म्िणाला...पण गडयानह८..मी फक्त तुम्िाला मागा दािीण आजण युक्तया सािंगीन...मी स्िता काय बी 
करणार नािी...मला कह८णीिी प्रश्न िचारायचा नािी..मी सािंगल तस  र िागायचिं िचन दहॳत असशील तर मी 
नक्कीच या कामात तमु्िाला मदत करीन.." 
 

चह९घािंनीिी िह८कारातमक मान िलिली. 
खिंडह८ ी नहॳ िडाच्या डह८लीत ठहॳिलहॳली एक कानाबरह८बर उिंचीची काठी काढली आजण चह९घािंकडहॳ पाित बह८लला....चला 
नघयूा, आता  ह८िर तुमच काम िह८त नािी तह८िर माघहॳ यायचहॳ नािी..." 

 

सखाराम,नारायण,स ाा,मल्िारी चह९घािंनािी खिंडह८ ी च्या पानहॳ आशहॳचा हकरण हदसू लागला. 
 

तहॳ चह९घहॳ खिंडह८ ी च्या पाठह८पाठ पािलहॳ टाकत तया  िंगलात नघाली..! 
एव्िाना पाऊस बिंद झाला िह८ता,सूया मािळतीला झुकत नघाला िह८ता. 
"मिंडळी,रात्र िह८ण्याच्या आधी इथून तीन कह८सािर एक चह८रिाट आिहॳ दाट  िंगलात,पण गहॳल्या 15-20 ििाात 
तकडिं कह८णी हफरकला नसहॳल. 
आपल्याला रात्र काढायला चािंगलिं हठकाण आिहॳ,आ ची रात्र तथिं काढूया आजण सकाळी हदिस उगिायला रायगड 
च्या िमरसतयाला लागूया...! 
मह८च,ेमहॳटहॳ आडिहॳ आिहॳत,पण तकडिं गहॳला तर परिानहॳ,ओळख सगळिं िचारतील आजण िनाकारण तु िं गात पण 
डािंबून ठहॳितील  र ओळख नािी पटली तर...! 
मला ह्यह८ पररसर घरच्या िाणी आिहॳ,मी तुम्िास्नी नम्म्या िक्तात चत दरिा ा  िळ नहॳतह८...आजण मग पुढ 
काय करायचिं मी सिंगतह८च...चला लह९कर पाय उचला...! 
 

खिंडह८ ी तरातरा चालू लागला.पायात पायतान नसताना तयाचा चालायचा िहॳग बघनू चह९घहॳिी पािातच 
राहिलहॳ,तयािंना पायात पायतान असनू चालन  मत नव्ितिं एिढया िहॳगानहॳ...! 
 

आजण कहॳ िळ अध्याा एक तासात एका दाट अरण्यात तयािंचा प्रिहॳश झाला.इतकहॳ  दाट की झाडाला झाड लागून 
असािहॳ इतकी झाडािंची गदी...! 
 मनीिर लाकडहॳ कु नू काळा थर चढला िह८ता,तयाि न खिंडह८ ी च्या मागहॳ तहॳ नघालहॳ िह८तहॳ. 
तया भयप्रद  िंगलाला बघनू मल्िारी बह८लला...सखा,लगा ियात गहॳली मेंढर चरिण्यात इकडिं कधी यहॳन झालिं 



नािी,हकतीतरी यहॳळा  िळन गहॳलह८य मी,इतकी दाट झाली आईच्यान सािंगतह८ ब घतली नव्िती,िी झाडी कशी 
काय आली असलिं इथिं ? 

गप र... भऊन काय बी बरळु नकह८,मिारा ािंचा िहॳर आिहॳ खिंडह८ ी, असलिं तयाला गुप्तिाट माहिती..चला गुमान.." 
 

 िंगलाच्या मध्यािर यहॳताच  िंगली हकडयािंची हकरहकर आिा  अ तशय िाढला,सूया मािळातील गहॳल्यानहॳ पुढचिं 
काय हदसत नव्ितिं..! 
एका पाऊलिाटहॳनहॳ तहॳ चालत िह८तहॳ आजण एका िळणािर खिंडह८ ी बा लूा गहॳला आजण सखाराम पढुहॳ आला तर 
खिंडह८ ी कुठहॳ न रहॳस पडहॳना..! 
तयानहॳ मागहॳ पाहिलहॳ आजण स ाा,नारायण,मल्िारी ला सािं गतलहॳ की खन्डह८ ी कुठहॳ गहॳला ? 

एव्िाना पूणा रात्र झाली िह८ती,तहॳ चालत चालत  िंगलाच्या मध्यािर एका पडक्या मिंहदरा िळ पह८िचली. 
या इतक्या दाट  िंगलात िहॳ मजन्दर कुठलहॳ असािहॳ िा प्रश्न चह९घािंना पडला..! 
पािसानहॳ मिंहदराच्या शखरापयांत हिरिहॳ शहॳिाळ दाटलहॳ िह८तहॳ,समह८र दगडी निंदी सु ा पािसानहॳ भ नू तयािर सु ा 
शहॳिाळाची हिरिी झालर चढली िह८ती..! 
 

सखाराम म्िणाला...अरहॳ ह्यह८ खन्डह८ ी कसा आजण कूट गहॳला ? 

आता र काय करायचिं ? 

एक काम क या आ ची रात्र या मजन्दराचा आसरा घहॳऊया आन उद्या आपण आपलिं िमरस्ता िुडकून आपल्या 
मागाानिं  ाऊया...! 
तघािंना िहॳ ऐकण्या शिाय पयााय नव्िता...! 

 

तहॳ चह९घहॳ आत शरलहॳ. 
तहॳ प्राचीन दगडी मजन्दर मिादहॳिाचहॳ िह८तहॳ. 
हकतयहॳक िि ेिहॳ दलुाजक्षत असािहॳ असहॳ िाटलहॳ,पािसानहॳ पाणी आत थेंब थेंब जझरपत िह८तहॳ..! 
 

नारायण बह८लला,चला माझ्या मिादहॳिाच्या गाभाऱ्यात तर आसरा मळणार..म्िणत तहॳ मिंहदरात घुसणार इतक्यात 
शहॳकडह८ िटिाघळहॳ एकाच िहॳळी मिंहदराच्या बािहॳर पडली. 
चह९घािंनी डह८ळहॳ बिंद क न डह८ळ्यासमह८र िात ठहॳित मागहॳ पाय घहॳतलहॳ पण ततक्यात सिा िटिाघळहॳ उडून गहॳली....! 
तयामजन्दरात चह९घहॳ  ाऊ लागलहॳ..पूणा अिंधारात असलहॳल्या तयामजन्दरात थह८डयाच अिंतरािर आत नरिं नाचा 
प्रकाश हदसला...! 
चह९घािंनी डह८ळहॳ िस्फारलहॳ...अिंगािर काटहॳ आलहॳ आजण भीतीनहॳ गागा न गहॳलहॳ ...अरहॳ इतक्या पडक्या मिंहदरात 
नरिं न लािायला कह८ण आलहॳ .असा प्रश्न पडून तहॳ धाित मागहॳ पळणार इतक्यात बािहॳर धह८ धह८ पाऊस सु  झाला 
िह८ता....आता मिंहदराच्या आत प्रिहॳश क न काय प्रकार आिहॳ िहॳ पाहिल्या शिाय पयााय नव्िता....! 
धीर ध न तहॳ आत आत सरकू लागलहॳ...धपू ,अत्तराचा सगुिंध आजण नरिं नािंच्या सह८नहॳरी प्रकाशात मिादहॳिाचहॳ 
शि लिंग झळाळत िह८तहॳ आजण उ व्या अिंगाला एक  ातीिन्त कुळििंत स्त्री फुलािंची माळ करण्यात व्यस्त 
िह८ती.....! 



चह९घािंची भियहॳ िर झाली...पडकहॳ  मजन्दर,िटिाघळहॳ आजण आत इतकी सुिंदर आरास करणारी हि बाई कह८ण ? 

मल्िारी ची बह८बडी िळण्याचा मागाािर िह८ती,तयानहॳ सखाराम चा िात घट्ट पकडला.....! 
 

क्षण दह८न क्षण...तया स्त्री चहॳ लक्ष दरिाज्या कडहॳ गहॳलहॳ आजण तनहॳ खुिंटी ला अडकिनू ठहॳिलहॳली तलिार उपसनू 
अिंधारात लपलहॳल्या तया चह९घािंच्यािर तलिार रह८खत लढाईचा प ित्रा घहॳत बह८लली....कह८ण आिहॳ दरिाज्यात...सरळ 
पुढिं या नािीतर खािंडह८ळी करीन.....! 
 

●●◆•••••••••●●•••••••••◆●● 
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✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

आभाळातनू िी  चमकािी तशी तया स्त्री च्या एकाकी आव्िानानहॳ सखाराम ि तयाचहॳ मत्र पुरतहॳ गािंगा न गहॳलहॳ. 
 

धीर ध न सखाराम एक पाऊल पढुहॳ आला ि बह८लू लागला.... 
 

"आमी धनगरिाडी चहॳ गािकारभारी िाओत,रायगडािर नघालह८य,पािसाचा  ह८र िाढला म्िणनू निारऱ्याला 
हिकडिं आलह८..." 
 

"खह८टिं नगा बह८ल.ू.नायतर एकहॳ कािंची खािंडह८ळी करीन... इकडिं कह८णीिी हफरकू शकत नािी, बकट चह८रिाट फक्त 
िहॳरािंना ठाऊक आिहॳ याची..." 
ती स्त्री बह८लली...! 
 

नारायण बह८लला...मिादहॳिाची आण घहॳऊन सािंगतह८,आम्िी स्ितािून हिकडिं नाय आलह८...तयह८ खिंडह८ ी म्िणनू 
एक ण भहॳटला,मिारा ािंचा िहॳर आिहॳ म्िणनू सािंगत िह८ता..." 
 

काय ..? 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


खिंडह८ ी ...कुठिं भहॳटला तह८ तुम्िाला ? 

स्त्री उदगारली....! 
 

मग,घडलहॳली सारी िकीकत ि ज्या कारणानहॳ तहॳ चह९घहॳ रायगड िर नघालहॳत तहॳ तयािंनी तया स्त्रीला सािं गतलहॳ. 
 

चह९घािंची कथा ऐकून तया स्त्री नहॳ तलिार खाली कहॳ ली आजण चह९घािंना आत या म्िणनू खणुािलहॳ...! 
 

चह९घहॳिी आत आली... िळच एका मडक्यात पाणी िह८तहॳ,तहॳ घहॳऊन तया स्त्री नहॳ चह९घािंना हदलहॳ..! 
 

सारहॳ  ण पाणी पऊ लागलहॳ,आजण मल्िारी नहॳ  ड शबदात तया स्त्री ला प्रश्न कहॳ ला....ताई,एिढया भयिंकार 
 िंगलात,या पडक्या दहॳिळात,या असल्या  ीिघहॳण्या पािसात तमु्िी एकल्या कशा ? 

कह८ण िाय तमु्िी? 

 

हकिं चत जस्मतिास्य करत ती बह८लू लागली..... 
मला साऊ म्िणतात.....मिाड चहॳ सरदार शके यािंची मी मलुगी...! 
आमचहॳ िडील आहदलशािी चहॳ सरदार. 
शिा ीरा ािंनी रायगड ज िंकला आजण आसपास चहॳ सारहॳ आहदलशािीचहॳ सरदार तयािंना मळालहॳ,फक्त आमचहॳ िडील 
सह८डून...पण...शहॳिटी तयािंनी पण मिारा ािंना साथ द्यायचहॳ ठरिलहॳ...िम्म.. खपू मह८ठी कथा आिहॳ दादा...िहॳळ आली 
की सािंगीन...! 
 

पण,खिंडह८ ी तमु्िाला कुठिं भहॳटला...? 

आजण,तह८ कसा आला नािी इकडहॳ...तयालाच तर शह८धायला मी इथिर आली आिहॳ...! 
 

काय ? 

तयाला शह८धायला...स ाा बह८लला..! 
अिह८,तह८ आम्िाला चह८रिाट दाखितह८ म्िणनू हिकडिं घहॳऊन आला आजण स्िता गायब झाला...कुठिं आजण कसा 
गहॳला काय माहिती...आमाला फकस्त या रात्री हित आसरा द्या...सकाळी यहॳरिाळी आमी आल्या पािली नघनू 
 ाऊ..." 
 

का ? 

साऊ बह८लली...अिह८,आ िर कह८णालाच आम्िाला मदत करता आली नाय,खिंडह८ ी आजण आम्िी सारहॳ या  िंगलात 
खपू हदिसापासून दबा ध न आिह८त...तुमची मदत करायला आम्िाला आिडहॳल...इथून फक्त 10 कह८सािर माझ्या 
िहडलािंची फह९  आिहॳ, तथिं आपण  ाऊया...माझहॳ आबा तमु्िाला मदत करतील...तयािंचा आजण मिारा ािंचा सिंबिंध 
खपु  िळचा आिहॳ....मी नहॳईन सकाळी गुप्त िाटहॳनहॳ तकडहॳ...तह८िर तमु्िी िश्ािंती घ्या....मी  रा बािहॳर  ाऊन 
यहॳतहॳ...! 
 



सखाराम ि तयाचहॳ मत्र खपू आनिंदलहॳ....चला खिंडहॳरायाची कृपा...आता तर सरळ शके सरदार आपल्याला मदत 
करणार म्िणल्यािर काम झालिं....गाि आणी बारा िाडयाच दःुख कायमच सिंपलिं... चला घ्या दशान दहॳिाचिं 
आजण झह८पा...." 
 

स ाा,नारायण आजण मल्िारी तिररत झह८पी गहॳलहॳ. 
हदिसभर खपू िाल झालहॳ िह८तहॳ तयािंचहॳ...पण मल्िारी ...? 

 

तयाला बलकुल झह८प यहॳईना...उलट तयाची िचारचक्रहॳ  सु  झाली िह८ती....! 
 

कह८ण ह्यह८ खिंडह८ ी...िहॳ  िंगल या आधी आम्िाला का न रहॳस पडलहॳ नािी,िहॳ मजन्दर  र एिढहॳ पुरातन आिहॳ,तर मग 
शिा ी मिारा ािंसारखा शिभक्त रा ा आ िर इथिं यहॳऊन या मिंहदराची डागडु ी का कहॳ ली नािी? 

 

ता ण्यानहॳ मुसमुसलहॳली िी सौंदयािाण साऊ इतक्या भीिण काळरात्री एकटी इथिं काय करतहॳ आिहॳ ? 

आजण शरक्यािंची फह९  10 कह८सािर ? 

10 कह८सािर तर नुसतिं  िंगलच आिहॳ....फह९  कशी आजण कुठहॳ असहॳल....! 
 

िहॳ िचार चक्रहॳ  चालू असतानाच मिंहदरा बािहॳर एक  ीिघहॳणी िाघाची डरकाळी सखाराम च्या कानािर पडली 
आजण दचकून तह८ उठला...आसपास पहिलहॳ पण तहॳ तघहॳ तर घह८रत िह८तहॳ...हिम्मत क न तयानहॳ तया खुिंटीिर 
असलहॳली तलिार घहॳतली आजण समह८र असलहॳल्या मिादहॳिाच्या पिंडाला नमस्कार करत मनात प्राथाना 
कहॳ ली...."माझ्या दहॳिा...गािासाठी आम्िी  ीिािरचा खहॳळ खहॳळतह८य,तू काय पदरात टाकशील तहॳ खर,फकस्त 
आमच्या िातून काय चूक िह८ऊ दहॳऊ नगह८,तुझा आशीिााद नहॳिमी पाठीशी असािा" 
 

सखाराम तडक मागहॳ हफरला आजण तया नमळुतया मिंहदराच्या गाभाऱ्यातनू बािहॳर नघाला....बािहॳर नळसर 
चािंदणहॳ पडलहॳ िह८तहॳ,पाऊस बलकुल नव्िता,झाडािंच्या पानाि न नथळणारहॳ पाणी चहॳिऱ्यािर झहॳलत तह८ बािहॳर 
आला,ि िाघाच्या आिा ाचा कानह८सा घहॳत,तह८ पढुहॳ गहॳला ि पाितह८ तर काय ? 

िाघाचहॳ तहॳ भयानक धूड रक्ताच्या थारह८ळ्यात नप चप म न पडलहॳ िह८तहॳ......तह८ तया िाघाकडहॳ नरखनू पािू 
लागला,तयाच्या हृदयाची कम्पनहॳ िाढली, ह८ िळू िळू मागहॳ  ाणार इतक्यात...पाठीमागून तयाच्या पाठीिर 
कह८णीतरी कह८णीतरी िात ठहॳिला...." 
 

ज िाच्या आकािंतानहॳ तह८ ओरडला आजण मागहॳ िळून पाितह८,तर ती साऊ िह८ती...! 
 

दीघा श्वास घहॳत तयानहॳ तच्याकडहॳ न र टाकली आजण म्िणाला...खर सािंगा बाईसािहॳब तमु्िी कह८ण आिहॳ ? 

ह्या िाघाला कुणी मारलिं ? 

आम्िी गािासाठी हिकडिं आलह८य...तुम्िी कस काय ऐकलिंच हित िाय ? 

 

अस बह८लताना भीतीनहॳ सखाराम चा घसा कह८रडा पडला ि अश् ूयहॳऊ लागलहॳ..." 
 



जस्मतिास्य करत साऊ बह८लली....घाब  नका भाऊ....मी इथिं कशी िहॳ ऐकायचिं आिहॳ ना तमु्िाला...? 

 

तर मग ऐका........! 
 

मी "सा ित्री यहॳसा ीराि शके" 
आहदलशािीचहॳ नहॳक ात सरदार रा हॳ यहॳसा ीराि शरक्याची एकुलती एक मुलगी.......लिानपनापासनू िह९स मह९  
करत िाढलहॳल्या माझ्या आयषु्याला कधी न सिंपणारहॳ दःुख ज्या िरामखह८रानहॳ हदलहॳ तयाच्यामुळहॳच मी आ  इथहॳ 
आिहॳ......! 
 

माझ्या साऱ्या  ीिनाची कथा मी तुम्िाला सािंगतहॳ....ऐका आजण मग िश्वास ठहॳिा न ठहॳिा तुमची म ी......! 
 

"यशििंतमाची"िहॳ माझहॳ  न्म गाि...! 
 

●•••••••●●◆◆●●••••••••••••● 

धन्यिाद  

 

 

"बा ीिंद" 
भाग क्र.६ 
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✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
सिा गह८ ीत सिंपन्न असणाऱ्या गािात आजण असहॳ गाि सिंपन्न बनिण्यासाठी पडहॳल तड ह८ड करायला प्रसिंगी 
प्राणाची बा ी लािायला तयार असणाऱ्या शके घराण्यात माझा  न्म झाला. 
 

िडील "रा हॳ यहॳस ीराि शके" आहदलशािी साम्राज्याचहॳ नहॳक ात, न ािान मनसबदार. 
आमचहॳ सारहॳ घराणहॳ ि ापूर च्या गादीची इमानहॳ इतबारहॳ सहॳिा हकतयहॳक पढ्या करत िह८ती..! 
पण,पुण्याचहॳ शिा ीरा हॳ भह८सलहॳ यािंनी "हििंदिी स्िराज्याचा" डाि मािंडला आजण कहॳ िळ आहदलशािी नव्िहॳ तर 
हििंदसु्थानातील पाची पातशाह्या िाद न गहॳल्या. 
अफझलखानासारखा बलाढ्य सरदार फाडून  ािळी पासून मिाड पयांत असणारा  ािळीच्या चिंद्रराि मह८याांचा 
प्रदहॳश एकिाती शिा ी रा ािंनी ज िंकला...कहॳ िळ आमची माची सह८डून....! 
िास्त िक आमच्याकडहॳ लक्ष दहॳण्याइतपत आमचहॳ सहॴन्य  ास्त नव्ितहॳ,पण आमचहॳ िडील फार शूर,इमानी आजण 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


एक न  सहॳनानी म्िणनू पिंचक्रह८शीत नाि िह८तहॳ, 
दसुरी गह८  तळकह८कणात सिा िालचाली िर सि  लक्ष ठहॳिता यहॳईल असहॳ मह८क्याचहॳ हठकाण म्िण हॳ 
"यशििंतमाची"...! 
शिा ी मिारा ािंच्या धाकानहॳ आसपास ची हकतयहॳक बलाढ्य घराणी शिा ीरा ािंचा कह९ल घहॳऊन स्िराज्यात 
सामील झाली,फक्त आमचहॳ घराणहॳ सह८डून....! 
बस्स...हिच गह८  आमच्या घराण्याच्या नाशाला कारणीभतू ठरली...! 
आमच्या िहडलािंची फह९  फार शूर ि चिट िह८ती. 
कुस्ती,तलिार,भाला, दािंडपट्टा,घह८डा या सिाांचहॳ प्र शक्षण आमच्या िाडयातच मळत असहॳ..! 
आमच्या गािच्या "काळभहॴरि" यात्रहॳला कुस्तीचा फार मह८ठा आखाडा भरत असहॳ. 
 

तयाहदिशी पण गािाच्या यात्राचा फार मह८ठा आखाडा भरला िह८ता ...... 
 

"रा हॳ यहॳसा ीराि शके" यािंनी अनहॳक मल्लािंना आश्य हदला िह८ता.मिाराष्ट्रातील एक एक तगडहॳ मल्ल तयािंच्या 
तालमीत सराि करत िह८तहॳ. 
बदाम,का ,ूखारीक,सुकहॳ  फळहॳ यासि अनहॳक खरुाकाचहॳ पदाथा दर महिन्याला बहॴलगाडया भ न भ न तालमीत यहॳत 
असहॳ. 
स्िता यहॳसा ीराि कुस्ती महॳिनत खपू करत असत. 
पिंचक्रह८शीतील एखाद्या महॴदानात चािंगला लढिय्या मल्ल हदसला हक तयाच्या सायाा आयषु्याची  बाबदारी घहॳऊन 
तयाला सािंभाळत असहॳ. 
असहॳ आमचहॳ शके घराणहॳ कुस्तीचहॳ फार नाहदष्ट्य..! 
काळभहॴरिाच्या यात्रहॳत मिाराष्ट्रातील अनहॳक मल्ल कुस्ती खहॳळायला यहॳत असत.मह८ठमह८ठ्या बजक्षसािंच्या 
रकमा,खरुाकाचहॳ साहितय,तलिार,घह८डा अशी बजक्षसहॳ मळिून परत  ात असहॳ. 
पिंचक्रह८शीतील लाखह८ लह८क तया कुस्तया पिायला बहॴलगाडया  ुिंपनू,घह८डयाि न,पालखीतनू,पायी यहॳत असत. 
तयािंच्या  हॳिणा खाण्यापासनू तहॳ मकु्कामाची सह८य सारहॳ "रा हॳ यहॳसा ीराि शके" करत असहॳ. 
 

शिा ी मिारा  आजण आहदलशािी चहॳ रा कारण िहॳगळहॳ आजण िा कुस्तयािंचा फड िहॳगळा असहॳ सम ून अनहॳक 
शिशािीचहॳ सरदार सुध्दा या महॴदानाला आि ूान ि र असहॳ. 
तया हदिशी सुध्दा असाच माणसािंचा लोंढा यशििंतमाची ला पडला. 
िशम ितयारहॳ पहॳलून यहॳसा ीरािािंच्या फह९ज्या चिू बा नूी गस्त घालून सिंरक्षण करताच िह८तया. 
अनहॳक पहॴलिान िातात बच ेभालहॳ पहॳलून  िंगलात तळ ठह८कून यहॳणाऱ्या पािुण्यात कह८णी शत्र ूतर नािी याची 
दाखल घहॳत िह८तहॳ ..... चलट सुध्दा रा हॳ यहॳसा ीरािािंच्या परिानगी शिाय आत यहॳणार नािी अशी सिंरक्षण 
व्यिस्था िह८ती ,आजण  र आलहॳच तर तयाची खािंडह८ळी करायचहॳ आदहॳश िह८तहॳ. 
 

दपुारी सूया मध्यािर आला आजण पजश्चमहॳकडहॳ झुकू लागला आजण ‘काळभहॴरिाच्या नािान चािंगभल’ च्या आरह८ळीनहॳ 
आसमिंत दमुदमूुन गहॳला. 



लाखह८ लह८कािंनी यशििंतमाचीच्या काळभहॴरि डोंगराच्या खाली तयार कहॳ लहॳल्या कुस्ती महॴदानाला कडहॳ करायला 
सुरिात कहॳ ली. 
अनहॳक गािाचहॳ,अनहॳक नािाचहॳ ,अनहॳक पदािंचहॳ सरदार तहॳ दिंगल पिायला आलहॳ िह८तहॳ.अनहॳक िस्ताद- ख लफा आपापलहॳ 
पठ्ठहॳ या महॴदानात लढिायला घहॳऊन आलहॳ िह८तहॳ. 
एव्िाना िलगी घुमक्याच्या , शिंग ततुाऱ्याच्या ननादात दािंडपट्टा,लाठीकाठी चा खहॳळ महॴदानात सु  झाला. 
अनहॳक िीर आपलहॳ कसब दाखित िह८तहॳ ,आजण एखादा धारकरी आिडला हक उपजस्थत प्रहॳक्षकातील एखादा 
" ि ापुरी सरदार"तयाला मागहॳल तहॳव्िडहॳ धन दहॳऊन आपल्या पदरी यहॳण्यासाठी व्यििार करत असहॳ..! 
असहॳ एक ना अनहॳक धारकरी आपल्या कतुातिािर अनहॳक सरदार लह८कािंचहॳ मािंड लक झालहॳ ,अ नूिी िह८त िह८तहॳ. 
मदाानी शस्त्रािंचा खहॳळ सिंपनू लिान मह८ठ्या कुस्तयाना प्रारिंभ झाला ,मिाराष्ट्राच्या कानाकह८पयाातनू आलहॳलहॳ अनहॳक 
मल्ल आपलहॳ कसब दाखिनू उपजस्थत धनाढ्य लह८कािंच्याकडून आजण खु  यहॳसा ीरािािंच्या खज न्यातनू रह८ख 
बक्षीस ज िंकत िह८तहॳ ...! 
सूया मािळतीला झकुणार इतक्यात रा हॳ यहॳसा ी शके यािंच्या खास तालमीत तयार कहॳ लहॳला "भीमा  ाधि" िा 
लढिय्या मल्ल लािंघ-लिंगह८ट चढिून अिंगाला तहॳल लािून महॴदानात ‘’ य ब रिंगाची’’ आरह८ळी ठह८कून 
उतरला.तयाच्या शडडूच्या घणुतकारानहॳ सायाा महॴदानाच्या कानठीळ्या बसल्या..! 
सारहॳच तयाची शरीरय ी पािून थक्क झालहॳ. 
शहॳ-दीडशहॳ हकलह८चा तह८ भीमा नािाप्रमाणहॳ भीम भासत िह८ता.कल्लहॳदार मशा.काळाहक भन्न हदसणारा भीमा िा 
पहॴलिान नव्िहॳ तर प्र तस्पध्यााचा यमदतू आिहॳ असहॳ िाटत िह८तहॳ. 
अनहॳक ठहॳकहॳ दार भीमािर रह८ख रकमा,सह८नहॳ चािंदी,तलिार ढाली,बहॴल ह८डया,घह८डहॳ,गदा.यासःि हिरहॳ मह८ती सुध्दा बक्षीस 
लाऊ लागली, 
बजक्षसािंचा आकडा चािंगलाच फुगला तरीपण उपजस्थत िस्ताद,ख लफा खाली मान घालनू उभहॳ िह८तहॳ. 
भीमाला  ह८ड कािी मळहॳना. 
कशी मळणार  ह८ड ?अिह८ तया भमाशी लढणहॳ म्िण हॳ साक्षात मतृयूशी लढणहॳ िह८य.कधी काय मह८डून टाकल 
नहॳम नािी....! 
रा हॳ यहॳसा ी उठलहॳ आजण मह८ठ्या रिात बह८लू लागलहॳ......! 
माझ्या भमाशी चार िात करायला मिाराष्ट्रात कह८णी नािी ? 

िऱ्िाड,खानदहॳश,कृष्णाकाठ,दहॳश,कह८कण सारहॳ इथहॳ  मलहॳ आिहॳत.कह८णाच्यािी तालमीत नािी का एखादा सुरमा मल्ल 
? 

आजण नसहॳल तयाला  ह८ड तर मानानहॳ तयाला बक्षीस दहॳऊन सिाांनी मान्य करा हक रा हॳ यहॳसा ीिंच्या पदराचा 
मल्ल मिाराष्ट्रात अज िंक्य आिहॳ ...! 
पूिकेडून िलगी,घुमकहॳ , शिंग ततुाऱ्या कल्लह८ळ क  लागल्या...लाखािंची गदी कु ब ुू लागली...! 
सिा बक्षीस एका िारकायाानहॳ एका पह८तयात हफ न गह८ळा क न महॴदानाच्या मधह८मध आणलहॳ..स्िता रा हॳ यहॳसा ीनी 
५ शहॳर ि नाचहॳ सह८न्याचहॳ कडहॳ भीमाला बक्षीस दहॳऊ कहॳ लहॳ ...तहॳ मनह८मन खशु िह८तहॳ...! 
 

भीमा बहॳ ह८ड मल्ल म्िणनू ि यी ठरणार िह८ता. 
 



पण...पण ततक्यात महॴदानाच्या उ व्या अिंगाकडून एका गिंभीर आिा ानहॳ महॴदानात शािंतता पसरली...! 
‘थािंबा.....’ 
माझा पठ्ठा लढहॳल भमाशी तुमच्या....! 
 

कह८ण ?.. 

 

एकानहॳ िचारपसू क न ठािठीकाणा माहिती आणली...! 
 

गुिं नमािळातील शळमकर दहॳशमुख सरदारािंच्या पदरी असणारा एक लढिय्या मल्ल खिंडहॳराि सरदहॳसाई आजण 
तयाचहॳ िस्ताद काकासािहॳब  हॳधहॳ आलहॳ आिहॳत..! 
दह८न्िी िस्ताद पहॴलिानािंचहॳ गुळ पाणी दहॳऊन स्िागत झालहॳ आजण कपडहॳ काढून रा हॳ यहॳसा ीना मु रा क न तह८ 
मल्ल महॴदानात आला....! 
 

घह८टीि, पळदार शरीर...म बतू मािंडया,बलाढ्य बािू....ओठािर हकिं चत काळी रहॳघ आजण जस्मतिास्य..गह८रापान 
नतळ चहॳिरा,सरळ सळसळीत नाक ....आजण पायात काळा दह८रा बािंधलहॳला खिंडहॳराय सिीसिी साक्षात "मल्िारी 
मातांड" िाटत िह८ता..! 
तयाच्या दहॳखणहॳपणा आजण शरीराचहॳ कह९तुक गदीत िह८ऊ लागलहॳ...! 
 

एक मुठी माती तयानहॳ िातात घहॳऊन कपाळाला लािली....आजण रा हॳ यहॳसा ीिंच्या कडहॳ पाित प्रचिंड शडडू 
ठह८कला...सारहॳ महॴदान िादरलहॳ......! 
मान्यिरािंच्या िस्तहॳ िातसलामी झडली ...आजण कािी क्षण भूतकाळात  मा झालहॳ..! 
 

भीमा आजण खिंडहॳराय यािंची कुस्ती म्िण हॳ  ण ूदह८न िादळहॳ एकमहॳकािंशी भडणार िह८ती. 
नकाल काय िह८ईल याचा अिंदा  बिंधनहॳ मुश्कील िह८तहॳ..! 
भीमा-आजण खिंडहॳराय मनगटाला मनगटहॳ भडली...गदानखहॳच सु  झाली..! 
 

बघता बघता महॴदानािंत डािािंची िलयहॳ सु  झाली  
भीमानहॳ ििाभर कसनू तयारी कहॳ लहॳला एक एक डाि खिंडहॳरायािर मारत िह८ता,आजण तयाची सि च उकल करत 
खिंडहॳराय सटुत िह८ता...दह८न्िी मल्ल चखलानहॳ माखलहॳ..! 
 

कुस्तीचहॳ पारडहॳ कधी भीमा तर कधी खिंडहॳराय च्या बा ूला झुकत िह८तहॳ. 
 

भीमा एखाद्या भरपािसात भ त उभा असलहॳल्या बु  ासारखा िाटत िह८ता तर खिंडहॳराय गह८ऱ्या रिंगािर तािंबडया 
मातीच्या चखलानहॳ कहॳ शरी आिंबयाप्रमाणहॳ भासत िह८ता ...! 
 

आजण , 
आता मात्र खिंडहॳरायानहॳ आक्रमक प ित्रा घहॳतला आजण भीमा चा उ िा िात बगलहॳत दाबनू "आतली टािंग" डाि 



इतक्या  ह८रात मारला आजण अक्षरश सुदशान चक्र हफरािहॳ तसहॳ भीमा गदीशी हफ न महॴदानािर आडिा 
झाला.....सपशहॳल चीतपट कुस्ती...! 
 

सारहॳ प्रहॳक्षक आनिंदानहॳ बहॳभान झालहॳ ....खिंडहॳरायाला डह८क्यािर घहॳऊन सारहॳ लह८क आनिंदानहॳ नाच ूलागलहॳ. 
िहॳ सिा पाित रा हॳ यहॳसा ी उठलहॳ....शहॳ ारी उभहॳ असलहॳल्या कारभायााला बह८ललहॳ...या पह८राला आजण तयाच्या 
िस्तादाला घहॳऊन िाडयािर या....असहॳ म्िणत रा हॳ नघनू गहॳलहॳ....! 
खिंडहॳराय गळ्यात फुलािंच्या माळा,गुलाल आजण रह८ख बजक्षसात न्िािनू गहॳला ....! 
 

सिा  ण बहॳभान आनिंदात िह८तहॳ...पण खिंडहॳरायाची गढू न र मात्र िहॳगळीच भािा बह८लत िह८ती...चहॳिऱ्यािर 
एकप्रकारची गिंभीर शािंतता हदसत िह८ती......! 
सारहॳ लह८क आनिंदात िह८तहॳ....फक्त रा हॳ यहॳसा ीराि मात्र मनस्िी दखुी. 
आ िर तयािंच्या गािात यहॳऊन खु  रा ािंच्या मल्लाच्या छातीिर बसनू ि यी आरह८ळी ठह८कणारा खिंडहॳराय 
तयािंच्या न रहॳसमह८ न िटत नव्िता..........तयाना ओढ िह८ती तयािंच्या भहॳटीची...आजण खिंडहॳरायाला ओढ 
िह८ती...’यशििंतमाचीची’...? 

 

धन्यिाद  

 

 

"बा ीिंद" 
भाग क्र.७ 

〰〰〰〰〰〰〰〰 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या मस्तकात फुटाणहॳ उडत िह८तहॳ. 
साऱ्या मिाराष्ट्रातील मनसबदारािंच्या पढु्यात नाचक्की झाली िह८ती. 
काय कमी कहॳ लिं िह८त "भीमा" च्या कुस्ती-महॳिनत-खरुाकात ? 

रह८  सकाळी पाच रात्री पाच शहॳर दधू. 
दररह८ चा 6-6 तास व्यायाम. 
तगडया मल्लािंसह८बत लढती.मालीश, मसा  करायला नह८कर चाकर...महॳिनत मह८ नू घ्यायला मुनीम.. सगळिं 
रा हॳशािी असनू शळमकर दहॳशमुखािंच्या मल्लाला ऐकला नािी...! 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


डह८किं  भनभनत िह८त. 
तहॳिढ्यात एका िु ऱ्यान िदी हदली..."रा हॳ,तहॳ महॴदानातलहॳ पहॴलिान आजण िस्ताद आल्यात भहॳटाया" 
 

रा हॳ साि न बसलहॳ,भह८िताली हदगग्  सल्लागारािंचहॳ पथक हदमतीस िह८तहॳच....."बह८लिा,तयािंना" रा ािंनी आदहॳश 
हदला....! 
 

कािी क्षण भतूकाळात िलीन झालहॳ आजण चारचह९की शके िाडयातील सदरहॳत पहॴलिान खिंडहॳराय आजण तयाचहॳ 
िस्ताद आलहॳ...! 
 

खिंडहॳराय....अगदी िीस-पिंचिीशीतला उमदा  िान गडी.ओठािर नुकतीच काळी रहॳघ हदसत िह८ता.अिंगा पिंडानहॳ 
धप्पाड खण्डहॳराय पािून कह८णीिी तयाच्या प्रहॳमात न पडािहॳ तर निल. 
डह८ईला मराठहॳशािी पगडी,कमरहॳला तलिार असलहॳल्या खिंडहॳराय ि तयाच्या िस्तादािंनी रा ाना म ुरा कहॳ ला. 
 

उ िा िात िर करत रा ािंनी पण म ुरा स्िीकारला आणी बह८लू लागलहॳ...."पहॴलिान,आम्िी तुमच्या कुस्ती िर 
निायत खशु झालह८ आिह८त,आमच्या भीमाला इतक्या सुिंदर डािपहॳचात अडकिून चत करणारा पहॴलिान 
साधासुधा नािी िहॳ आम्िी  ाणतह८,बह८ल काय बक्षीस दहॳऊ तलुा आम्िी "? 

 

रा ािंचहॳ स्ततुीपर तहॳ शबद ऐकून खिंडहॳराय हकिं चत जस्मत करत िस्तादािंच्या िातात असलहॳलहॳ बजक्षसानहॳ भरलहॳलहॳ पह८तहॳ 
एका िातात ध न रा हॳ यहॳस ीिंच्या पढु्यात ओतलहॳ...आजण बह८लू लागला..." 
 

"रा ... मला द्यायचच असलिं तर तुमच्या तालमीत आश्य द्या,कुस्ती-महॳिनत क न गािह८गािच्या यात्रा  त्रा 
मा न िहॴतागलह८य आमी, िी मा  िस्ताद आजण म्या तुमच्या तालमीत राहिलह८ तर तमुचिं लय नाि क न 
दािीन..." 
 

काय ? 

रा हॳ प्रश्नाथाक बह८लनू गहॳलहॳ ..! 
अरहॳ तुम्िी गुिं नमािळातील शळमकर दहॳशमुखािंचहॳ मल्ल,म्िण हॳ एकाअथी भह८सल्यािंच्याच ि ीतलहॳ...! 
भह८सलहॳ-आहदलशािी दषु्मनी िकह८पाला आली असताना तलुा आम्िी आमच्या पदरी ठहॳिणहॳ यह८ग्य नािी...." 
 

तहॳिढ्यात खिंडहॳराय बह८लला...."तस नव्ि रा ... शळमकर आजण आमचिं सिंबिंध  ािळीच्या दिंग्यािहॳळीच तटुलिं,आजण 
शळमकर तर चिंद्रराि मह८याांचा सख्खा भाचा िुता...तयािंना तर कुठिं शिा ीरा ािंच अभय िाय...? 

हिकडिं आड, तकडिं हिर नगासा क ... नायतर मग तुम्िी नाय म्िणला तर सरळ रायरी गाठून शिा ीरा ािंची 
चाकरी पतकरायची का आमी ?? 

 

रा हॳ,क्षणभर िचारात पडलहॳ. 
खिंडहॳराय चािंगला पहॴलिान आिहॳ यात शिंकाच नािी,उद्या  र शस्त्रािंचहॳ चार िात शकला तर चह८खट धारकरी बनू 



शकहॳ ल, शरक्याची दह९लत सािंभाळायला म बतू मनगट मळहॳल..." 
 

"ठीक आिहॳ खिंडू....आम्िी ठहॳि ूतुला आमच्या तालमीत...,असहॳ म्िणत यहॳस ीरा ानी नह८कराला िाक मा न,तयािंचहॳ 
सामान उचलून िाडयाच्या मागहॳ असलहॳल्या भव्य तालमीत ठहॳिायला लािलहॳ..! 
 

तहॳ म्िणालहॳ...तुमची तातपुरती सह८य पढुहॳ घह८डयाच्या पागहॳभह८िती असलहॳल्या घह८डहॳिानाच्या खह८लीत क ... चार दह८न 
हदसानी तालमीत रिा..." 
कािी िििं नकह८ याची सह८य क न रा हॳ..िाडयाच्या आत नघून गहॳलहॳ...! 
 

नह८करािंनी खिंडहॳराय ि िस्तादािंची साहितयाची पह८ती उचलनू घह८डहॳिानाच्या खह८लीत ठहॳिली....! 
 

"यशििंतमाची" च्या यात्रहॳत खु  यहॳसा ीरा ािंच्या मल्लाला पराभूत कहॳ लहॳ िी बातमी िाऱ्यासारखी यहॳसा ीरा ािंच्या 
अिंतरमिालात गहॳली. 
रा ािंना एकच मुलगी. 
"सािीत्री" तचहॳ नाि. पानहॳ अ तशय पिान. 
गह८रापान चहॳिरा,सतहॳ  कािंती,सरळ सळसळीत नाक..पािंढरहॳ शभु्र मह८तयासारखहॳ दात,सिीसिी रा लक्ष्मी भासत 
असहॳ...! 
शके घराण्याची "सा ित्री"म्िण हॳ यशिन्तमाचीचहॳ नाकच िह८तहॳ...लाडानहॳ सिा तला "साऊ"म्िणत असहॳ....खपू खपू 
लाडात िाढली िह८ती ती..! 
रा ािंना कधी आपल्याला मुलगा नािी याची उणीि तीनहॳ भासुन हदली नव्िती..! 
ना कू सव्या फुगव्यात कधी ती अडकलीच नव्िती. 
भरधाि घह८डयािर मािंड ठह८कून िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ घह८डा फहॳ कत सह्याद्रीच्या दयााखह८ऱ्यात स्िछिंद भरारी 
मारणहॳ,तलिार,भाला,गदा,धनुष्यबाण सिाकािी लीलया चालित असहॳ...आजण एिढहॳ असनूिी शरक्यािंच्या िाडयात 
न रहॳनहॳ कधी  मीन सह८डत नसहॳ...! 
 शी यशिन्तमाची साऊ  ीि मानत असहॳ हकिं बिुना तयापहॳक्षािी  ास्त यशिन्तमाचीची इज् त साऊ ला प्रय 
िह८ती...! 
 

आ चा घडलहॳला प्रकार तीला ज व्िारी लागला िह८ता. 
दस्तूरखु  शरक्यािंच्या गािात यहॳऊन शरक्यािंच्या पहॴलिानाला आव्िान दहॳऊन चतपट करणारा कह८ण िा ऎरा गहॴरा 
आिहॳ तयाला चािंगलाच धडा शकिायची मनीिा साऊ च्या मनात आली िह८ती...! 
 

हदिस उगिला,सह्याद्रीच्या कडहॳकपारीत सिस्रह८सूयानारायणाची सिस्रह८ हकरणहॳ आपल्या सिुणा हकरणािंनी दािी हदशा 
उ ळून टाकू लागली...पण रा हॳ शरक्यािंच्या िाडयामागील तालमीत भल्या पिाटहॳच शडडू घुमू लागलहॳ िह८तहॳ. 
खिंडह८ ीच्या  ह८राचा ठहॳका पाच ि ाराच्या िर गहॳला िह८ता...! 
घामानहॳ नथळत असलहॳलहॳ तयाचहॳ शरीर एखाद्या चरहॳबिंद बु  ाप्रमाणहॳ भासत िह८तहॳ. 
 



सकाळ िह८ताच रा हॳ स्िता तालमीत आलहॳ. 
सिा  िान धारकरी नकुताच कुस्तीचा सराि आटह८पनू आपापली ितयारहॳ पर त तालमीबािहॳरच्या महॴदानात 
तलिार-पट्टयािंचा सराि क  लागली..." 
 

"खडूिं... उचल तह८ पट्टा ,अन घहॳ प ित्रा...." 
रा हॳ खिंडहॳराय ला बह८ललहॳ. 
 

तयािंच्या बह८लण्यानहॳ खिंडहॳराय बह८लला...."नाय रा िं... म्या पहॴलिान गडी...िी धारकऱ्याची कामिं, मला नाय 
 मायचिं.." 
 

यािर िसून रा हॳ बह८ललहॳ..."अरहॳ, माझ्या भीमाला चत कहॳ लिंस तयापहॳक्षा सह८प्प काम आिहॳ िहॳ...चल उचल " 
 

भीत भीत खिंडहॳरायानहॳ पट्ट्याच्या खह८बणीत िात घातला..आजण एक एक िात क  लागला...सारहॳ मल्ल तयािर 
िसू लागलहॳ..." 
 

खिंडहॳराय ला कािी कहॳ ल्या पट्टा चालिता यहॳईना,दमनू तयानहॳ तयाचा नाद सह८डला ि रा हॳ यहॳस ीिंची मालीश करतह८ 
म्िणाला...." 
 

रा ािंचहॳ सिाांग तहॳलानहॳ माखनू खिंडहॳराय आपल्या म बतू िातानहॳ मालीश करत िह८ता,सारहॳ मल्ल आसपास ितयारािंचा 
सराि करत िह८ती....खिंडहॳराय घामानहॳ डबडबला िह८ता अन ततक्यात तालमीच्या दरिा ािर थाप पडली..! 
 

"बघ रहॳ,कह८ण आिहॳ तहॳ.... 
खिंडहॳराय उठला आजण घाम पसुत तालमीचा दरिा ा उघडला....सयुााची हकरणहॳ एकदम तालमीच्या दरिा ातनू 
आत प्रिहॳशली आजण तयाच्या आडिी उभी असणारी एक  ातीिन्त दहॳखणी स्त्री िातात दधुाचा तािंबया घहॳऊन उभी 
िह८ती.....खिंडहॳराय तीचहॳ तहॳ  ा तििंत सौंदया पािू लागला.....आजण ती ....ती सु ा तयाचहॳ दहॳखणहॳपण न्यािळत 
िह८ती....,कािी क्षण तसहॳच नघून गहॳलहॳ अन....रा हॳ यहॳसा ी ग ालहॳ...कह८ण आिहॳ रहॳ ? 

 

"आबा,दधू आणलहॳ आिहॳ.....साऊ चा ना ूक आिा  आला," 
 

"खिंडू...तािंबया घहॳ तह८"....रा हॳ बह८ललहॳ. 
 

खिंडहॳराय नशबद िह८ता,तयाच्या हृदयाची किं पनहॳ अतीतीव्र झाली िह८ती...आजण साऊ... तचीिी अिस्था कािीशी 
तशीच िह८ती...अ नू कािी क्षण भूतकाळात गहॳलहॳ आजण तहॳ दह८घहॳिी न रभहॳटीचहॳ सुख अनभुित त त उभहॳच 
िह८तहॳ...." 
 

"साऊ..........पाठीमागून कह८णीतरी िाक मारली आजण दह८घहॳिी सािध झालहॳ...सा ित्री नहॳ दधुाचा तािंबया खिंडहॳराय 
च्या िातात दहॳऊन धाित मागहॳ गहॳली" 



 

रा ािंच्या िाती तािंबया दहॳऊन खिंडहॳराय उभा िह८ता...5 शहॳर दधुाचा पतळी तािंबया बघता बघता रा ानी 
ररचिला...आजण अिंघह८ळीला नघनू गहॳलहॳ..." 
 

खिंडहॳराय मात्र तया गूढ डह८ळ्यािंची आठिण हकतीतरी िहॳळ काढत तालमीत बसला िह८ता...." 
 

साऊ च्या मनाची घालमहॳल पण अशीच िह८ती...कह८ण िह८ता तह८ ? 

याआधी कसा पाहिला नािी ...हकतयहॳक प्रश्नािंनी मनात कािूर मा लहॳ िह८तहॳ...." 
 

अिंघह८ळ पाणी आटह८पनू खिंडहॳराय रा हॳ यहॳस ीिंच्या परिानगी नहॳ गािात  ाऊन यहॳतह८ म्िणनू नघाला......" 
 

सकाळचा सयूा माथ्यािर आला नी खिंडहॳराय यशिन्तमाची पासनू 5-6 कह८सािर एका डोंगररािंगहॳतल्या  िंगलात 
गहॳला. 
एक मेंढरािंचा कळप चरणाऱ्या मेंढपाळाला पािून तयानहॳ िाक मारली.........." य मल्िारी" 
तयाची ती िाक ऐकून तया मेंढपाळणहॳ प्र तउत्तर दाखल दसुरी िाक मारली........ " य रह८हिडहॳश्वर" 
 

आजण दसुऱ्याच क्षणी दह८घहॳिी खदखदनू िसू लागली...! 
 

खिंडहॳराय तया मेंढपाळाला बह८लला....खहॳडहॳबाऱ्याला नरह८प द्या.....सािंबाच्या पिंडीिर नाग पह८िचता झालाय....लह९करच 
पिंचमी खहॳळायला आितण धाडतह८......असहॳ म्िणत पनुश्च एकदा...." य मल्िारी... य रह८हिडहॳश्वर ग र 
झाला".....! 
 

खिंडहॳराय दपुारच्या प्रिरी पनु्िा यशििंतमाचीत रा हॳ यहॳसा ी शके यािंच्या तालमीत दाखल झाला...." 
 

••●क्रमश●•• 
 

 

 

"बा ीिंद" 
भाग क्र.८ 
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तया हदिशी हदिसभर "साऊ"ला कािी सुचत नव्ितहॳ,सतत सकाळचा प्रसिंग तच्या डह८ळ्यासमह८र तरळत िह८ता. 
 

पण,रा हॳ यहॳसा ीरािािंच्या एकुलतया एक मुलीला असहॳ िचार करणहॳ शह८भत नािी,म्िणनू तचहॳ मन तलाच 
सम ाित िह८तहॳ.भािना आजण कताव्य यािंचा मनात झालहॳला मिापूर प्रथमच साऊ अनुभित िह८ती. 
 

इकडहॳ,खिंडहॳराय आजण तयाचहॳ िस्ताद काकासािहॳब मह८ठ्या गूढ चचते व्यस्त िह८तहॳ..! 
ती चचाा कह८णती तया दह८घािंनाच माहिती ..! 
 

एव्िाना तालमीत चीटपाख  नव्ितहॳ.. शक्याांची शबिंदी यहॳसा ीराििंच्या आदहॳशाना तयािंच्यासह८बत घाटमाथ्यािर 
टहॳिळणी ला गहॳली िह८ती, हॳमतहॳम शहॳ दह८नशहॳ धारकरी िाडा राखत िह८तहॳ. 
फह९  टहॳिळणी क न यायला अ नू बराच अिकाश िह८ता. 
शक्याांचा आ िर कह८णी पाडाि क  शकलहॳ नािीत याचहॳ कारण म्िण हॳ तयािंच्याकडहॳ नहॳक ात,इमानदार 
मराठ्यािंची फह९ ,तयात कुस्तीचा प्रचिंड नाद असलहॳलहॳ रा हॳ एक एक माणसू तह८लनू मापनू हदमतीस घहॳत असत ..! 
फिं द हफतुरीला स्थानच नव्ितहॳ. 
 

पण,तया हदिशी......! 
 

शहॳ ारच्या डोंगरातल्या दरह८डहॳखह८रािंचा मह८ठा छापा यशििंतमाचीिर पडला...! 
खिंडहॳराय आजण िस्ताद चचते व्यस्त िह८तहॳ ततक्यात गािात दिंगा-गोंगाट ऐकू यहॳऊ लागला. 
दह८घहॳिी उठलहॳ...खुिंटीला टािंगलहॳली तलिार खिंडहॳरायानहॳ िातात घहॳतली आजण धाित तालमीतून बािहॳर पळत सटुला...! 
 

यशििंतमाची आजण पलीकडच्या डोंगरातील दाट  िंगलातील "बहॳरड" यािंची पढ्यान पढ्यािंची दषु्मनी..! 
अशी पढी  ात नव्िती हक एकमहॳकािंचहॳ मुडदहॳ पडत नव्ितहॳ.मागच्या िहॳळहॳस तर याच बहॳरडानी शक्याांचहॳ सारहॳ 
लग्नाचहॳ िऱ्िाड कापनू काढलहॳ िह८तहॳ. 
 

तयाचहॳ कारण असहॳ,हक यहॳसा ीरा ािंचहॳ िडील आजण यशििंन्तमाची पलीकडच्या "मह८ऱ्यािंची" ि  एकमहॳकाला लागून 
िह८ती. 
 िा गरी,िाटणहॳ यासाठी स्िकीयािंच्यात िह८णायाा मारामाऱ्या कमी नव्ितया,तयात शके –मह८रहॳ िहॴर मिाभयानक. 
 

आ िर ज्यािंनी ज्यािंनी मध्यस्ती कहॳ ली तयािंचीिी मुिंडकी शाबतू राहिली नव्िती..! 
 

मह८ऱ्यािंचहॳ पढ्यान पढ्यािंचहॳ कारभारी िहॳ  ाधििाडी चहॳ "लख ुी बहॳरड"पाित िह८तहॳ. 
 

लख ुी बहॳरड मह८ठहॳ बु मान आजण शूर.सारी  ाधििाडी तयाना दहॳि मानत िह८ती,आजण लख ुी मह८याांना दहॳि मानत 
असहॳ. 
तया हदिशी महॴत्रीची खह८टी आश्वासनहॳ दहॳऊन यहॳसा ीरािािंचहॳ िडील परा ीराि शके यािंनी ि ीसाठी मह८याांशी दगा 



कहॳ ला.घाटमाथ्यािरची सारी फह९  कापनू काढली...मात्र लख ुी बहॳरड आजण तयाची शहॳ दह८नशहॳ चिट धारकरी कािी 
कहॳ ल्या मागहॳ िटहॳनात. 
 

बरीच शके मिंडळी तयािंच्या िातनू कत्तल िह८त आिहॳ िहॳ पािून परा ीरािािंनी  ाधििाडीिर छापा मारायला सािंगून 
लख ुीच्या गािाची राख कहॳ ली िह८ती.....िहॳ ऐकून लख ुीनहॳ तलिार टाकली आजण िताश िह८ऊन कह८सळला..हि सिंधी 
साधून परा ीनहॳ तयाचहॳ मुिंडकहॳ  कापलहॳ.......बस्स...तह८ हदिस मह८रहॳ- शके िहॴर सिंपलहॳ आजण शके-बेंरड िादाला तोंड 
फुटलहॳ...! 
 

लख ुीच्या गािात ज्यािंच्या ज्यािंच्या जस्त्रया मतृयमुुखी पडल्या तयािंच्या तयािंच्या मुला-बाळािंनी िातात तलिारी-
कुिााडी घहॳऊन शके घराणहॳ सिंपिायचा िडा घहॳऊन गाि सह८डलहॳ आजण  ाधििाडी-यशििंतमाची दरम्यान च्या 
घनदाट  िंगलात गुिहॳत रािून लुटालूट, ाळपह८ळ क न आयुष्य  गणहॳ पसिंद कहॳ लहॳ...! 
 

तयािहॳळी तयािंचा म्िह८रक्या िह८ता लख ुीचा मुलगा रायराि.  
रायरािानहॳ अिघ्या २ तहॳ ३ ििाातच शरक्यािंच्या एका शुभ प्रसिंगात चिट बहॳरड फह९ ािंनी परा ीराि शक्याांना 
ठार कहॳ लहॳ....आजण तयाचा बदला म्िणनू कािीच हदिसात  िंगलात छापा मा न रायरािाचहॳ मुिंडकहॳ  शक्याांनी तह८डून 
आणलहॳ ...! 
 

या अश्या कत्तलीिंचा लहॳखा ह८खा पहिला तर साक्षात चत्रगुप्ताला शिारा यहॳईल.....! 
 

मुिंडक्याला मुिंडकी तह८डली नािी तर तहॳ शके – बहॳरड िहॴरच नव्िहॳ .....पण  हॳव्िापासनू रा हॳ यहॳसा ीनी शक्याांची 
गादी सािंभाळली आिहॳ तयािंनी बहॳरड आजण शके यािंच्या एक ूटीसाठी खपू प्रयत्न कहॳ लहॳ िह८तहॳ. 
पण,दिुीचा शाप अ नूिी सिंपला नव्िता......"रायराि" च्या मतृयचूा बदला घहॳण्यासाठी तयाचा त ण मुलगा 
"सूयाराि"आता बहॳरडािंचा म्िह८रक्या िह८ता. 
 

अ तशय शािंत,शूर,मुतस ी असलहॳला िा सयूाराि  ण ूकािी शपथ घहॳऊन िह८ता हक शके कुळ सिंपिलहॳ पाहि हॳ. 
 

तयानहॳ आ िर अनहॳक प्रयत्न कहॳ लहॳ पण ‘यशििंतमाची’ ला कािी कहॳ ल्या जखिंडार पडत नव्ितहॳ. 
 

रा हॳ यहॳसा ीनी माचीची सुरक्षा इतकी कडिी कहॳ ली िह८ती हक बहॳरडच काय कह८णालािी अशक्य िह८तहॳ तहॳ ... र माची 
ज िंकायचीच असा चिंग बािंधला कह८णी तर मुिंडक्यािंची रास नक्कीच पडणार िहॳ  ग ािीर िह८तहॳ,आजण एिढ्याश्या 
माचीसाठी एिढी मह८ठी हकमत चकुिणहॳ कह८णािी मुतस ी रा कतयााला परिडणारहॳ नव्ितहॳ......! 
 

पण,तया हदिशी घात झाला िह८ता. 
 

रा हॳ यहॳसा ी सारीच फह९  घाटमाथ्यािर घहॳऊन गहॳलहॳ ,अगदी थह८डी फह९  गािात िह८ती ,आजण िीच खबर सूयाराि 
बहॳरडच्या भयानक फह९ हॳच्या कानी लागली आजण िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ तहॳ यशििंतमाचीिर तटूुन पडलहॳ. 
गािातील सािकार,व्यापारी लह८कािंची घरहॳ फुटू लागली. 



खपू लटु  मा क न सयूाराि बहॳरडानहॳ लटु  िंगलात धाडली आजण कडिहॳ िशम बरह८बर घहॳतलहॳ आजण तयानहॳ तयाचा 
मह८चाा शक्याांच्या िाडयािर िळिला...! 
 

डह८ळ्यात िहडलािंच्या मतृयूची आग घहॳऊन तह८ बहॳफाम घह८डयािर स्िार िह८ऊन नघाला िह८ता......! 
खिंडहॳराय िातात तलिार घहॳऊन बािहॳर आला आजण तयाला  ाणिलहॳ हक िातात पहॳटतहॳ प लतहॳ घहॳऊन समह८ न दह९डत 
यहॳणारी सारी फह९  आता िाडयािर कह८सळणार...! 
 

तयानहॳ प्रसिंगािधान राखलहॳ आजण िस्तदाना घहॳऊन सरळ िाडा गाठला..! 
 

शक्याांचा िाडा  णकूािी भुईकह८ट हकल्लाच िह८ता. 
आत प्रिहॳश क न िाडयाचहॳ मखु्य लाकडी द्वार बिंद करायला सािंगून िाडयात मह९ दू असणारी सारी फह९  एकत्र 
कहॳ ली... हॳमतहॳम ३०/३५ लह८क असतील तहॳ ..! 
 

प्रतयहॳकाला कामहॳ िाटून दहॳऊन िाडयाचहॳ सिंरक्षण करायला सािं गतलहॳ आजण तडक आपला मह८चाा िाडयातील 
शक्याांच्या कुटुिंबाकडहॳ िळिला. 
घरातील आया-बाया आकजस्मत िल्ल्यानहॳ िाद न गहॳल्या िह८तया. 
तयाना धीर दहॳऊन तह८ नघणार इतक्यात शक्याांची पत्नी रखमाईबाईसािहॳब मह८ठ्या आिा ात रडत 
म्िणाली......थािंबा...! 
 

"माझी लहॳक िातात तलिार घहॳऊन मगाशीच चह८रिाटहॳनहॳ बािहॳर गहॳली आिहॳ.कािीिी करा पण माझ्या साऊला मागहॳ 
आणा...बहॳरड – शके िहॴर मला िचारा काय आिहॳ तहॳ .....एकिहॳळ आमच्या साऱ्यािंचा  ीि गहॳला तरी बहॳित्तर पण 
माझ्या साऊ ला कािी िह८ता कामा नयहॳ तनहॳ माझहॳ कािी न ऐकता १०० पहॴलिानािंची फह९  घहॳऊन िाडयाच्या 
चह८रिाटहॳनहॳ बहॳरड फह९ हॳिर चालनू गहॳली आिहॳ...." 
 

िहॳ ऐकून खिंडहॳराय मात्र पुरता थक्क झाला......सकाळी दधु घहॳऊन आलहॳली ना ूक "सा ित्री" हि शक्याांची मुलगी 
िह८ती तर ..! 
 

आजण  ीला ना ूक सम तह८य ती रणािंगण गा िायला नघाली आिहॳ ....! 
तह८ खरह८खर सा ित्रीच्या या काम गरीिर मनह८मन खशु झाला ..! 
 

‘’बाईसािहॳब’.....रा ािंच्या फह९ हॳला नरह८प धडायला कह८णाला तरी पाठिाल का ? 

 

खिंडहॳराय रखमाई बाईसािहॳबाना बह८लला....! 
 

‘िह८य... नरह८प घहॳऊन एक नशाणबारदार गहॳला आिहॳ....फक्त कािी तासात शक्याांची फह९  यहॳईल...पण तह८िर कािी 
आक्रीत घडू नयहॳ ...तमु्िी  ा...माझ्या साऊ ला तहॳिढहॳ मागहॳ आणा ....! 
 



तमु्िी काळ ी नका क  बाईसािहॳब ....मी नक्की तयाना मागहॳ आणतह८...असहॳ म्िणत खिंडहॳरायानहॳ तलिार पहॳलली 
आजण छलािंग मारत तह८ िाडयाबािहॳर दह९डत गहॳला...! 
एव्िाना माचीच्या पूिकेडून आता हकिं काळ्या ऐकू यहॳऊ लागल्या िह८तया...सा ित्रीच्या नहॳततृिाखाली पहॴलिान फह९ हॳनहॳ 
सुयारािाच्या फह९ हॳिर िल्ला चढिला असािा बिुतहॳक.....! 
 

सूयाा ीनहॳ पागहॳतील काळहॳभह८र चािंगलहॳ घह८डहॳ निडून तयािर मािंड ठह८कली..आजण िस्ताद काकाना बह८लला.....काका 
...प्रसिंग बाका आिहॳ,मला आई भिानी  सहॳ सचुितहॳ आिहॳ तसहॳ िागतह८...िी खबर मात्र लह९कर खहॳडहॳबारयाला पह८िह८च 
करा....! 
 

मान िलित काका बह८ललहॳ...काळ ी घहॳ..आजण काका सुध्दा नघनू गहॳलहॳ ...! 
 

खिंडहॳराय बहॳफान दह९डत चालनू गहॳला ...! 
 

गािाच्या नदीपात्रा िळ सा ित्री आजण पहॴलिानािंच्या एक त्रत फह९ हॳनहॳ सयुारािाच्या फह९ हॳिर िल्ला 
चढिला...आकजस्मत िल्ल्यानहॳ बहॳराडािंची ती चिट फह९  मात्र पुरती िादरली...पण तिररत सािरली...! 
 

िल्ला कह८णी आजण कह८णाच्या नहॳततृिाखाली कहॳ ला सम लहॳ....! 
शक्याांची लहॳक सा ित्री.....! 

 

सुयारािानहॳ इशारा कहॳ ला.....सा ित्री ज ििंत पकडा. 
 

बस्स ..ि ारािंच्या फह९ हॳपढुहॳ सा ित्रीचा तह८ िल्ला तह८कडा पडला ,सा ित्रीच्या घह८डयाला दह८र टाकून बािंधून खाली 
पाडलहॳ..सा ित्रीच्या डह८क्यािर आघात झाला आजण ती बहॳशु  झाली......!| 
मासहॳ पकडायची  ाळी टाकून तला कहॴ द कहॳ लहॳ...! 
आल्या पािली सयुारािनहॳ माघारी हफरायची आज्ञा कहॳ ली....! 
 

 हॳ साधायला आलह८ िह८तह८,तयापहॳक्षा हकतीतरी पट गिसलहॳ अशी भािना सयुारािच्या मनात थहॴमान घालू 
लागली...अिघ्या कािी क्षणात यशििंतमाची ओसाड झाली.......सा ित्रीला ज ििंत कहॴ द क न सयूाराि  िंगलात 
नघनू गहॳला...! 

 

कािी क्षणात खिंडह८ ी तथहॳ पह८िचला.....पण िहॳळ नघनू गहॳली िह८ती. 
 

आता ? 

आता काय... िचार क न काय िह८णार नव्ितहॳ...तयानहॳ लगाम खहॳचला आजण बहॳरडािंच्या फह९ हॳमागहॳ तयानहॳिी 
पाठलाग सु  करायचा ठरित घह८डहॳ  िंगलात घातलहॳ. 
 

िायाासारख्या िहॳगानहॳ खिंडहॳराय सुयारािाचा पाठलाग क  लागला. 



अगदी कािी अिंतरािर सुयारािाची फह९  आिहॳ याची तयाला  ाणीि झाली. 
तयानहॳ घह८डयाचा िहॳग अ ून िाढिला आजण म ल दरम ल करत एका भव्य पठारी प्रदहॳशात तयाचहॳ घह८डहॳ आलहॳ 
आजण दसुऱ्याच क्षणािंत घह८डयाच्या खरुात आधीपासून पहॳ न ठहॳिलहॳली िाघर अडकली आजण घह८डा 
कह८सळला.....सयूारािािंच्या फह९ हॳला क्षणात सम लहॳ िह८तहॳ की कह८णतरी पाठलाग करतह८य..! 
 

खिंडहॳराया  मनीिर पडणार इतक्यात तयानहॳ स्िताला सािंभाळत सािध प ित्रा घहॳतला आजण उठणार इतक्यात 
ि ारह८ तलिारी तयाच्या नरडयािर आल्या......पाच पिंच िस धप्पाड िशमानी खिंडहॳरायाला  हॳरबिंद कहॳ लहॳ....! 
 

क्रमश  

 

 

"बा ीिंद" 
भाग क्र.९ 
 

•••••••••••••••••••••••••• 
✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
•••••••••••••••••••••••••• 
कह८णीतरी पाठीमागून खिंडहॳरायाच्या डह८क्यात  ह८राचा दणका हदला अन खिंडहॳराय शु  िरपला....! 
खिंडहॳराय ला घहॳऊन सयूाराि ि तयाचहॳ पथक दाट  िंगळ ाळीत घसुलहॳ. 
 िंगलाच्या मधह८मध एका गुप्तहठकाणी सयूारािच्या फह९ हॳचा अडडा िह८ता. 
गिंभीर मुद्रहॳच्या "सयूारािाच्या" चहॳिऱ्यािर आनिंद हदसत िह८ता. 
ज्या " परा ी" शरक्यानहॳ साऱ्या  ाधििाडीच्या िातात ितयारहॳ घ्यायला भाग पाडलहॳ तयाची इज् त,तयाची नात 
आता तयाच्या ताबयात िह८ती. 
तयाच्या मनात कल्पनहॳचहॳ खहॳळ सु  िह८तहॳ. 
एक िशम धाित आला आजण तयानहॳ िदी हदली..., 
 

सरदार,आपण माची लुटून यहॳताना एका घह८डहॳस्िारानहॳ पाठलाग चालिला िह८ता,तयाला  हॳरबिंद कहॳ ला आिहॳ. 
 

सूयाराि उठला,बह८लला..."कह८ण आिहॳ तह८ ?" 

 

शरक्यािंच्या िाडयातील िशम हकिं िा तयाच्या कुटुिंब क बल्याचा अिंगरक्षक असािा बिुतहॳक...तयाला आणा इथहॳ 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


"....तयाच्या आज्ञहॳनहॳ खिंडहॳराय ला समह८र आणलहॳ गहॳलहॳ...! 
 

एव्िाना साऊ ला शु  आली िह८ती,पण तचहॳ िात पाय बािंधल्यानहॳ ती िलू शकत नव्िती. 
ती  ह८र ह८रात हकिं चाळून तया साऱ्यािंना आव्िान दहॳऊ लागली....."हिम्मत असहॳल तर एकदा माझहॳ िात पाय 
खह८ला,िी शरक्याची अिलाद काय आिहॳ तमु्िाला दाखितहॳ..." 
 

तच्या आकजस्मत आव्िानानहॳ सूयाराि चहॳ डह८कहॳ  भडकलहॳ....तह८ तडक सा ित्री  िळ गहॳला आजण तला  ह८रात 
थप्पड मारली,एक,दह८न,तीन....तयाच्या प्रिारानहॳ सा ित्रीच्या तोंडातनू रक्त यहॳऊ लागलहॳ...." 
 

"िरामखह८र शरक्याची अिलाद....तोंड बिंद ठहॳि...तुझ्या साऱ्या घराण्यात ग ारी,कू्ररता भरली आिहॳ. 
गरीब,भह८ळ्या  नतहॳला लुबाडून,तयािंची कत्तल क न सत्ता मळिलहॳलहॳ तझुहॳ बाप ाडहॳ काय लायकीचहॳ आिहॳत 
आम्िाला माहित आिहॳ..." 
 

असहॳ बह८लत तह८ नघणार ततक्यात सा ित्री नहॳ बािंधलहॳल्या िातानहॳ सयूाराि िर झडप घातली....आकजस्मत 
िल्ल्यानहॳ सयूाराि तह८ल  ाऊन खाली पडला..... ततक्यात बा ूला उभहॳ असलहॳल्या िशमानी सा ित्रीला ध न 
बा ूला कहॳ लहॳ...." 
 

आता मात्र सयूाराि बहॳभान झाला...तयानहॳ कमरहॳला असलहॳली तलिार म्यानातनू उपसली आजण सा ित्रीचहॳ कहॳ स 
ध न तचहॳ िात बािंधलहॳला दह८रखिंड तलिारीनहॳ तह८डला,पाय खह८ललहॳ आजण पनु्िा एक  ह८रात थप्पड दहॳऊन तीला 
ढकलनू हदलहॳ....सा ित्री तह८ल  ाऊन पडली.....तडक सूयाराि नहॳ बा ूला उभहॳ असणाऱ्या िशमाच्या िातातील 
तलिार हिसकून घहॳऊन सा ित्रीच्या पुढ्यात टाकली.....आजण बह८लू लागला.... 
 

चल,उचल ती समशहॳर आजण दाखि तुझ्या रक्ताची उसळी...मला िी पािुदहॳ, ज्या शरक्यािंनी नशस्त्र आ िर बाया 
बापडयािर ितयार उचललहॳ,तयािंच्या घरातल्या जस्त्रया ितयारहॳ कशी चालितात....उठ,आता बह८लू नकह८,तुझी तलिार 
बह८लू दहॳ..." 
 

सूयाराि चहॳ िाक्य पुरहॳ िह८तहॳ न िह८तहॳ इतक्यात ि हॳच्या िहॳगानहॳ सा ित्रीनहॳ तलिार िातात घहॳऊन क्षणाचािी िलिंब न 
करता सयूाराििर िल्ला चढिला...! 
 

ततक्याच चपळाईनहॳ सूयारािनहॳ बचािातमक तलिारीचहॳ िात सु  कहॳ लहॳ....आजण मग तयानहॳिी आपला िात 
चालिायला सु  कहॳ ली...! 
 

एव्िाना खिंडहॳराि ला शु  आली,आजण समह८र सा ित्री आजण सूयारािची लढाई तह८ पािू लागला,तयाचहॳ रक्त एक 
सळसळळहॳ...पण तयाचहॳ िात पाय बािंधून ठहॳिल्यानहॳ तह८ सा ित्रीची मदत करायला असमथा िह८ता,पण प्रचिंड 
ताकतीनहॳ तयानहॳ िात सह८डिायचा प्रयत्न सु  कहॳ ला पण दह८र कािी सुटत नव्िता...! 
 

समह८र मात्र तलिारी तलिारीिर आपटून खणखणाट िाढू लागला आजण सूयाराि ला स ित्रीचा तलिार 



चालिायचा िातखण्डा मनह८मन आिडला....तह८ पण कच्चा नव्िता...तयानहॳिी प्रचिंड प्र तिल्ला करत सा ित्रीला 
िुलकािणी हदली...क्षणभर सा ित्री फसली,ती सिंधी घहॳत सयूाराि नहॳ तलिारीच्या मुठीचा िमी घाि सा ित्रीच्या 
तोंडािर मारला.... तच्या तोंडातनू रक्त यहॳऊ लागलहॳ...पण क्षणात साि न तनहॳिी प्र तिल्ला कहॳ ला आजण झुकत 
सूयाराि च्या मािंडीिर प्रिार कहॳ ला...मािंडीतनू रक्त यहॳऊ लागलहॳ...िहॳ पािताच बा ूचहॳ पथक तलिार उपसनू स ित्रीिर 
धािनू आलहॳ...मात्र,सूयाराि नहॳ थािंबायचा िातिारा कहॳ ला.....आता मात्र सयूाराि बहॳभान झाला...एक स्त्री म्िणनू 
सा ित्रीच्या तलिार िल्ल्याला तयानहॳ नगण्य सम लहॳ िह८तहॳ,तयाचा तह८ भ्रम नसरण झाला आजण आता मात्र तयानहॳ 
प्रचिंड िहॳगात तलिारीचहॳ िलयहॳ,डाि-प्र तडाि,िूल सु  करत सा ित्रीला बरहॳच मागहॳ रहॳटलहॳ 
...पण सा ित्रीनहॳ सिा िात धडुकाित लािलहॳ आजण प्र तिल्ला सु च ठहॳिला....आजण एक क्षण..सयूाराि नहॳ ििहॳत 
झहॳप मारत गह८ल घरकी घहॳत िार कहॳ ला,ज्यानहॳ दपु्पट िहॳगानहॳ िल्ला िाढला आजण तह८ िार सा ित्रीच्या तलिारीिर 
लागला ि तलिार िातातनू खाली पडली...बस िाच क्षण सूयाराि नहॳ प्रचिंड ताकतीनहॳ तलिार सा ित्रीच्या दिंडािर 
िमी मारली...रक्ताचहॳ फिारहॳ उडालहॳ अन सा ित्री हकिं चत मजूच्छात िह८ऊ लागली अन खाली पडली...." 
 

बरहॳच िहॳळ प्रयत्न क न खिंडहॳराय चहॳ िात सटुलहॳ,तिररत पाय सह८डिनू तयानहॳ ि हॳच्या िहॳगानहॳ सयूाराि िर झहॳप 
घहॳतली....ग ड  सा सपाािर झहॳप घहॳतह८,तयासारखीच व्याकुळता खिंडहॳरायाच्या डह८ळ्यात िह८ती. 
 

सा ित्री थह८डी शु ीिर आली आजण समह८र सु  असलहॳला प्रकार पाित तशीच पडून िह८ती...अधीर िहॳदना तला 
उठून दहॳत नव्ितया....! 
 

खिंडहॳराय च्या आकजस्मत िल्ल्यानहॳ सयूाराि तह८ल  ाऊन खाली पडला,खिंडहॳराय तयाच्या छातीिर बसनू तोंडािर 
प्रिार मा  लागला,पण इतक्यात सािध झालहॳलहॳ सूयाराि चहॳ  िान खिंडहॳराय िर तुटून पडलहॳ...तयानहॳ सूयाराि ला 
खिंडहॳराय च्या तािडीतनू सह८डिलहॳ आजण ओढत बा ूला आणलहॳ...20-25  णािंनी करकचनू धरलहॳल्या खिंडहॳरायानहॳ 
एकाच हिसडयात सिााना भुईिर आदळलहॳ.... रागानहॳ लालबुिंद झालहॳला तया िीरानहॳ समह८र सा ित्रीच्या िातनू गळून 
पडलहॳली तलिार उचलली....क्षणभर डह८ळहॳ मटून तलिार कपाळाला लािली आजण तह८ समह८रच्या 20-25  णािंच्या 
तुकडीिर तटूुन पडला...! 
 

प्रचिंड रणकिं दन सु  झालहॳ.खिंडहॳराय च्या आडिहॳ यहॳणारा तटूुन पडू लागला...कह८णाचहॳ िात तटुलहॳ तर कह८णाचहॳ 
पाय...कह८णाची शरहॳ धडािहॳगळी िह८ऊ लागली तर कह८ण उभा ची  लागला...!! 
 

कािी हदिसापूिीच याच खिंडहॳराय ला िातात तलिार धरायला यहॳत नव्िती,अन आ  िा इतक्या सफाईनहॳ तलिार 
चालित आिहॳ िहॳ पािून साऊ आश्चयाानहॳ थक्क झाली,ती िहॳदना िस न िचार क  लागली...िा खिंडहॳराय नव्िहॳ तर 
समशहॳरबिा र िाटतह८...! 
ती उघडया डह८ळ्यािंनी खिंडहॳराय चहॳ शह९या पािू लागली...! 
 

सहॴन्याची िी कापाकापी पािून सूयाराि लाव्िारसाप्रमाणहॳ उसळून िाती तलिार घहॳऊन खिंडहॳराय च्या आडिा 
आला.......आजण मग दह८न मिािादळहॳ एकमहॳकािंिर प्राणपणानहॳ तुटून पडलहॳ...! 
 



खिंडहॳराय चा तिहॳि,िल्ला  ह८मानहॳ आडित आडित सूयाराि तलिारीचहॳ िात क  लागला....! 
 

सूयाराि िी कच्चा नव्िता....तह८िी चिट धारकरी िह८ता,तयानहॳिी प्रचिंड प्रतयुत्तर हदलहॳ....तहॳ दह८न्िी िाघ रक्ताबिंबाळ 
िह८ऊन लढू लागलहॳ....! 
 

अखहॳर खिंडहॳराय चा आिहॳश पािून सूयाराि नहॳ रणनीती बदलत....झुकतहॳ माप हदलहॳ अन तथहॳच खिंडहॳराय 
फसला....तयाचा तह८ल  ाता क्षणीच सूयाराि नहॳ तयाच्या मािंडीिर िमी घाि मारला....रक्ताचा कारिं ा 
उसळला.....खिंडहॳराय आलहॳली िहॳदना सिन करायला एकदम खाली बसला.....िहॳ पािताच सूयाराि नहॳ आपली समशहॳर 
खिंडहॳराय च्या मानहॳिर ठहॳिली.....एक क्षण...तयानहॳ प्रचिंड ताकतीनहॳ तलिारीनहॳ खिंडहॳरायाचहॳ मुिंडकहॳ  तह८डायला तलिार 
मागहॳ नहॳली आजण ....स ुसु सु करत एक बाण पलीकडच्या  िंगल ाळीतनु सयूाराि च्या खािंद्याचा िहॳध घहॳत आला 
आजण समुद्रात उल्का पडािी तशी सूयाराि च्या खािंद्याचा िहॳध घहॳऊन सयूाराि अक्षरश मागहॳ उचलून पडला....! 
 

दसुऱ्याच क्षणी तया  िंगलातनू शहॳकडह८ बाण सूयाराि च्या फह९ हॳिर तटूुन पडलहॳ अन फह९   खमी िह८ऊ 
लागली......आजण  िंगलाच्या पूिकेडून आरह८ळी घुमली..... िर िर िर मिादहॳि......छत्रपती शिा ी मिारा  हक 
 य...." 
 

भगव्या  रीपटक्यािंचहॳ नशान डह८लित शिछत्रपतीिंच्या मािळ्यािंची एक तकुडी िातात निंग्या तलिारी घहॳऊन 
सूयाराि बहॳरड च्या फह९ हॳिर तटूुन पडली...." 
 

सूयाराि सािध झाला...खािंद्याच्या घुसलहॳला बाण काढत बा चू्या िशमाला बह८लला..िी तर मिारा ािंची तकुडी 
आिहॳ....पािंढरहॳ नशाण दाखिनू थािंबायला सािंगा सिााना.....सूयाराि मनात िचार क  लागला,आपण शिा ी 
मिारा ािंच्या कह८णतयाच गुन्ह्यात नसताना िा छापा कशासाठी असािा ? 

 

 

"बा ीिंद" 
भाग १० िा 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

लहॳखक/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती मल्ल िद्या 
Www.kustimallavidya.blogspot.in 

Www.facebook.com/kustimallavidya 

whatsapp 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािासहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

िातात पािंढरहॳ नशाण घहॳऊन एक िशम क्षणात झहॳपा टाकत नघनू गहॳला. 

http://www.kustimallavidya.blogspot.in/
http://www.facebook.com/kustimallavidya


िातात पािंढरहॳ नशाण पािताच मािळ्यािंच्या तुकडीचा बाणािंचा ििााि कमी झाला..! 
सूयाराि च्या भह८िती अिंगरक्षकािंचहॳ कडहॳ पडलहॳ. 
बा ूच्या दाट झाडीतून नथळती तलिार घहॳतलहॳला,आश्वािर स्िार असलहॳला एक शलहॳदार घह८डयाचा लगाम खहॳचत 
खहॳचत सूयाराि च्या पढुहॳ आला..! 
तयािंच्या मागहॳ कहॳ स पािंढरहॳ झालहॳला ियह८िृ  मािळािी घह८डयािर स्िार िह८ऊन आला िह८ता. 
तया िृ  माणसाची न र कािीतरी शह८धत िह८ती,आजण तयानहॳ एका व्यक्तीला िहॳरलहॳ आजण घह८डहॳ तयाच्या  िळ नहॳत 
बह८लला....."खिंडह८ ी.....बरा िायसिं नव्ि " 
मािंडीिरची  खम धरत,िहॳदना सिन करत तह८ बह८लला..."िह८य िस्ताद काका...! ठीक आिहॳ मी " 
असहॳ बह८लत तयानहॳ एक कटाक्ष समह८र अधामूजच्छात असलहॳल्या स ित्रीकडहॳ पहिलहॳ  
 

मागहॳ उभहॳ असलहॳला स्िार एकदम पुढहॳ आला आणी सयूाराि ला बह८लला.....! 
"सूयाराि तमु्िीच ना ?" 

 

तया स्िाराच्या आकजस्मत बह८लण्यानहॳ सयूाराि आश्चया व्यक्त करत बह८लला...."िह८य  ी,मीच सूयाराि " 
 

पण,आम्िी मिारा ािंच्या कह८णतयाच गुन्ह्यात नसताना आमच्या तकुडीिर मिारा ािंच्या  रीपटक्याच्या तकुडीचा 
न सािंगता छापा का शलहॳदार ? 

मिारा ािंच्या कह८णतयािी िाटहॳला आम्िी नसतह८,तर आ  कसहॳ का ? 

 

सूयाराि बह८लला...! 
 

यािर तह८ स्िार उत्तरला...! 
 

"सूयाराि.... आपण ज्यािर शस्त्र रह८खलहॳ िह८तहॳ,तह८ मराठहॳशािीचा अ धकारी आिहॳ,मिारा ािंच्या िहॳरखातयातील एक 
प्रमुख िहॳर...बहि ींचा खास िहॳर...खिंडह८ ी " 
 

िहॳ ऐकून सयूाराि बा ूला उभा राहिला  
 

तया स्िाराच्या या बह८लण्यानहॳ समह८र अधामूजच्छात असलहॳली सा ित्री अिाक झाली,ज्या खिंडहॳराय ला तलिार भाला 
चालिता यहॳत नािी, ह८ कहॳ िळ नह८करीसाठी आमच्या िाडयात आला,िहॳ कहॳ िळ नाटक िह८तहॳ तर.... तला तयाच्या 
पराक्रमािर खशु व्िािहॳ िहॳ सम हॳना की तयाच्या खह८टहॳ बह८लनू िाडयात यहॳण्यािर राग व्यक्त करािा िहॳ सम हॳना" 
 

तह८ स्िार घह८डयाि न पायउतार झाला आजण समह८र उभ्या खिंडहॳराय उफा  खिंडह८ ी ला म ुरा करत बा ूला नहॳलहॳ 
आजण बह८लू लागला..." 
 

"नाईक.....िहॳ काय क न बसला आपण? 

तमु्िी स्िराज्याच्या काम गरीिर असलहॳलहॳ सहॴ नक आिात,असा  ीि धह८क्यात घालणहॳ आपणास शह८भत 



नािी....बहि ी नाईकािंनी आपणास घहॳऊन यहॳण्यास पाठिलहॳ आिहॳ " 
 

काय ? 

मला घहॳऊन यायला मी कह८णती चूक कहॳ ली आिहॳ ? 

 

असहॳ बह८लताच तीन चार शलहॳदारािंनी खिंडह८ ी च्या दिंडाला धरलहॳ.... 
 

नाईक...आम्िाला माफ करा,आम्िी िुकमािंचहॳ गुलाम आिह८त....! 
 

खिंडह८ ीनहॳ पनु्िा स ित्रीकडहॳ पहिलहॳ....तयाच्या मनाची घालमहॳल सु  झाली....एक कताव्यदक्ष सहॴ नक असनू असा 
आततायीपना खरच तयाला शह८भत नव्िता,पण सा ित्रीला सूयाराि च्या फह९ हॳनहॳ पकडून नहॳलहॳ तहॳव्िापासून तयाचा 
मनािरचा ताबाच सुटला िह८ता....! 
 

खिंडह८ ी ला पकडून तहॳ शलहॳदार नहॳऊ लागलहॳ इतक्यात बा चू्या  िंगलातून शिंगहॳ-कण ेग ूा लागली.....ि ारह८ 
िशमािंच्या हकिं चाळण्याचा आिा  आजण घह८डयािंच्या टापािंचहॳ आिा  घमुू लागलहॳ....." 
 

कह८णाचा िल्ला असहॳल िा ? 

सूयाराि,खिंडह८ ी आजण िस्ताद काकासि तह८ स्िर िचारात पडला,पण सा ित्रीनहॳ ओळखलहॳ......" 
 

िी फह९  रा हॳ शरक्याची नहॳक ात फह९ ..." 
 

आपल्या एकुलतया एक लहॳकीला चार दह८नशहॳ लह८कािंनी पळिनू न्यािहॳ,िहॳ तयािंच्या मनाला अ तशय झह८म्बलहॳ 
िह८तहॳ,तयािंच्या डह८ळ्यात कहॳ िळ आग िह८ती,तयािंच्या िातातील तलिार आजण मनगटहॳ कहॳ िळ शत्रचू्या रक्तासाठी 
आसुसली िह८ती...... 
 

खिंडह८ ीलािी सम लहॳ की नक्कीच रा हॳ यहॳसा ीची घाटमाथ्यािर टहॳिळणी ला गहॳलहॳली फह९  सा ित्री साठी यहॳत 
आिहॳ...तयानहॳ पटकन तया स्िराला िी गह८  सािं गतली....माझिं ऐका,िी शरक्याची लहॳक सा ित्री या सयूाराि च्या 
पळिून आणली आिहॳ. 
आपण  र तला परत शरक्यािंच्या िाती सुपदूा कहॳ लहॳ तर शरक्यािंचा  ास्तच िश्वास आपल्यािर बसहॳल..." 
 

यािर तह८ स्िार उत्तरला...सयूाराि ि शरक्यािंच्या िादात पडणहॳ िहॳ आपलहॳ काम नव्िहॳ...तमु्िाला बहि ी नाईकािंच्या 
पुढहॳ उभहॳ करणहॳ िहॳ माझहॳ काम आिहॳ..." 
 

तया स्िरािंच्या तया बह८लण्यानहॳ खिंडह८ ी पुरता चिताळला,तयानहॳ क्षणात आपल्या दिंडाला हिसडा मारला आजण दिंड 
ध न नहॳणारहॳ मािळहॳ धरणीिर पडलहॳ,दसुऱ्याच क्षणी तया स्िरािंच्या कमरहॳला लािलहॳली तलिार उपसली आजण 
तयाच्याच नरडयािर धरत तह८ बह८लला......मला माझ्या हिशह८बानहॳ काम क  दहॳ ....नाईकािंना सािंगा,काम  ह८िर 
िह८त नािी,खिंडह८ ी परत यहॳणार नािी..." 



 

बा ूला उभहॳ असलहॳल्या िस्ताद काकािंनी पढुहॳ यहॳत खिंडह८ ीला बह८ललहॳ....खिंडह८ ी,तुझहॳ डह८कहॳ  आिहॳ का हठकाण्यािर ? 

आपण कह८णतया काम गरीिर आिह८त,आजण तू करत काय आिहॳस...? 

 

काका...माझ्यािर िश्वास ठहॳिा मी करतह८ तहॳ ठीकच करतह८..तमु्िी नघा इथून... शरक्यािंच्या पदरी कडिहॳ धारकरी 
आिहॳत.... नभाि लागणहॳ कठीण आिहॳ..." 
 

इतक्यात शरक्यािंच्या पहिल्या तुकडीनहॳ िल्ला चढिला....सूयाराि आजण मािळ्यािंची तकुडी दिुहॳरी लढत सु  
झाली. 
खिंडह८ ी नहॳ तिररत तया स्िराला बा ूला कहॳ लहॳ आजण प्रसिंगािधान राखत तह८ स ित्री िळ आला,आजण तच्या 
िाताला ध न उठि ूलागला, ततक्यात तनहॳ तह८ िात जझडकरला आजण तयाच्यािर िातानहॳ प्रिार क  लागताच 
तयानहॳ तचा िात पकडून मुरगळला आजण तला उचलून पलीकडच्या  िंगलातनू नघनू गहॳला.... 
 

शरक्यािंच्या कडव्या फह९ हॳपढुहॳ सूयाराि आजण मािळहॳ तह८कडहॳ पडू लागलहॳ....क्षणात तयािंनी काढता पाय घहॳत माघार 
घहॳतली आजण िाटा चह८रिाटहॳनहॳ नघनू गहॳलहॳ...." 
 

इकडहॳ खिंडह८ ीनहॳ सा ित्रीला उचलून  िंगलातनू बरहॳच बािहॳर आणलहॳ िह८तहॳ...पढुहॳ डोंगराची कडहॳतटु िह८ती आजण ि ारह८ 
िात खाली नदीचहॳ िशाल पात्र......खिंडह८ ीनहॳ एकदा मागहॳ पाहिलहॳ आजण ताडलहॳ की शरक्याची फह९  पाठलाग 
करत आिहॳ....तयानहॳ कशाचािी िचार न करता स ि त्रसि स्ितःला तया कडहॳतटु ि न तया िशाल नदीच्या 
पात्रात झह८कून हदलहॳ...." 
 

िी गूढ कथा ऐकता ऐकता सखाराम ला कधी झह८प लागली तयालाच सम लहॳ नािी, सकाळी कह८मल सूयाहकरणािंनी 
तयाची झह८प मह८ड कहॳ ली....सखाराम सि तयाच्या साथीदारािंना  ाग आली आजण समह८रच खिंडह८ ी तहॳ कधी उठतात 
याची िाट पाित िह८ता..." 
 

खिंडह८ ीला पािताच तयािंची झह८प उडाली...." 
 

उठा...हकती िहॳळ झाला िाट पाितह८य तुमची..." 
 

खिंडह८ ी बह८लला...! 
 

सखाराम नहॳ आ बूा ूला पाहिलहॳ तर कहॳ िळ गदा दाट झाडी......तयाच्या मनात प्रश्नाचा कािूर मा ला..! 
 

कुठहॳ गहॳलहॳ तहॳ मिादहॳिाचहॳ मजन्दर ? 

कुठहॳ गहॳली ती सुिंदर सा ित्री ? 

कुठहॳ गहॳला तह८ महॳलहॳला िाघ ? 

िा खिंडह८ ी रात्रभर गायब िह८ता,आता कुठून आला ? 



 

तयािं चह९घािंच्या डह८क्यात प्रश्नािंनी थहॴमान घातलहॳ िह८तहॳ,खिंडह८ ी मात्र धीरगिंभीर मदु्रहॳनहॳ तया चह९घािंकडहॳ पाित िह८ता..!  
 

•●क्रमश :●• 
 

लहॳखक/सिंकल्पना/शबदािंकन 

 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती मल्ल िद्या 
Www.kustimallavidya.blogspot.in 

Www.facebook.com/kustimallavidya 

whatsapp 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािासहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ ) 

 

 

•••••••••••••••••• 

 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.११ िा..! 
•••••••••••••••••••••••• 
✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
•••••••••••••••••••••••••• 
 

कुठहॳ  गायब झालात तमु्िी काल रात्री मला सह८डून ? 

 

खिंडह८ ी नहॳ प्रश्नाथाक मुद्रहॳनहॳ तया चह९घािंना सिाल कहॳ ला...! 
 

यािर सखाराम बह८लला...गायब..आजण आम्िी ..? 

 

तमु्िीच काल सिंध्याकाळी तया दाट  िंगलाच्या  ाळीत आम्िा चह९घाना गुिंगारा दहॳत गायब झालात...! 
 

आजण िह८.....रात्री तुमची सा ित्री पण भहॳटली िह८ती आम्िाला.... तनहॳच आम्िाला तुमची पूणा कथा सािं गतली 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.kustimallavidya.blogspot.in%2F&h=lAQGGrmtf&enc=AZM6gfjYN8jnQCXfWcNrhPNPn_WcoV0St3lZZ4snrEbBM3d5siDD9pCZC4ynNlgaMBtpWOR6uATzdpJ-cB_Ha7sob8BMqNNzApXKSTC2Vo9l_xIxntMduJESZEZNTVIEhsUii6liU9fErSqB-TdF9rp9&s=1
http://www.facebook.com/kustimallavidya
http://www.facebook.com/kustimallavidya


..पण आम्िाला कशी झह८प लागली आम्िालाच सम हॳना...! 
 

आम्िाला इथहॳ कह८णी कसहॳ आणलहॳ तहॳिढहॳ सािंग बाबा ....नसता डह८क्याला ताप झाला आिहॳ...! 
 

कुठली अिदसा सुचली आजण तुझहॳ ऐकून तझु्या मागहॳ आलह८ असहॳ झालहॳ आिहॳ ...! 
 

कािीसा िहॴतागल्यागात सखाराम खिंडह८ ी ला बह८लला...! 
 

‘’काय...? 

सा ित्री िह८ती काल तथहॳ ? 

अिह८, मी तलाच शह८धायला काल  िंगलात बा ूला गहॳलह८,काळ सकाळीच मला ती तमु्िी भहॳटला तया िडाच्या 
झाडा िळ भहॳटणार िह८ती, तच्या िहडलािंची फह९  पण १० कह८सािर आपली िाट पाित आिहॳ..! 
 

तथहॳच तमु्िाला नहॳऊन तुमच्या प्रश्नाचा निडा करण्यासाठी आमचहॳ िस्ताद काका तमु्िाला मिारा ािंच्या  िळ 
घहॳऊन  ातील आजण आम्िी आमच्या िाटहॳनहॳ  ाऊ असहॳ नयह८ न िह८तहॳ माझहॳ ..पण..तमु्िी अचानक कुठहॳ हदसहॳनासहॳ 
झालात आजण रात्रभर तुमचा शह८ध घहॳत मी पिाटहॳ तया मिादहॳिाच्या पडक्या मिंहदरा िळ पह८िह८चलह८ तर तथहॳ एक 
िाघ रक्ताच्या थारह८ळ्यात म न पडलहॳला हदसला....मला िाटलहॳ इथहॳ अ नूिी िाघ असतील,आपल्या  ीिाला धह८का 
आिहॳ, म्िणनू मी मिंहदरात आलह८,तर तथहॳ तमु्िी चह९घहॳ झह८पला िह८तात. 
 

मग एका एका खािंद्यािरती घहॳऊन पिाटहॳच या डोंगरािर आणलहॳ .....म्िणनू तमु्िी चह९घहॳ आजण मी ज ििंत 
आिहॳ...आजण तमु्िी उलट मलाच प्रश्न िचारताय ? 

 

खिंडह८ ी चहॳ तहॳ बह८लणहॳ ऐकून तया चह९घाना  रा धीर आला. 
अिह८,खिंडह८ ीराि आम्िाला माफ करा,पण भीतीनहॳ आमची बु ी काम करहॳना,तयात रात्रभर तुमच्या सा ित्रीनहॳ 
तुमची  ी कथा सािं गतली,तयाि न तर  ास्तच शिंका आली. 
आम्िी साधी  िंगलात रािणारी शहॳतकरी धनगर लह८क,तुमच्या थह८रा मह८ठ्यािंच्या भािंडणाची शकार नकह८ 
व्िायला....आम्िी  ातह८ माघारी,...राहिला सिाल आमच्या िाडीच्या सुरक्षहॳचा,तर बघू..सगळ्यािंना घहॳऊन कािीतरी 
निडा िह८ईलच...! 
सखाराम नधाारी आिा ात बह८लून गहॳला....! 
 

अिह८,आता ३-4 कह८सािर िस्ताद काकािंचहॳ गुप्त हठकाण आिहॳ आमच्या ...कशाला मागहॳ  ाता ? 

 

सरळ मिारा ािंच्या कानािर तुमचा ििय घाला,तुमची समस्या कायमची मटहॳल आजण सारा िाडा सुखी 
िह८ईल...माझ ऐका ,माघारी हफ न रात्रभर चाललहॳली महॳिनत िाया  ाईल...! 
 

खिंडह८ ी च्या तया प्रश्नािर चह९घािंनी पण िचार कहॳ ला ...मागहॳ  ाऊन काय प्रश्न सटुणार नािी. 
खिंडह८ ी तर मिारा ािंचा िहॳर आिहॳ,तह८ तर हकमान खह८ट बह८लायचा नािी....साधलहॳ तर सगळहॳच चािंगलहॳ साधलहॳ 



 ाईल....असहॳ म्िणत चह९घािंनी िह८काराथी मान िलित खिंडह८ ी सह८बत  ायचा नणाय घहॳतला....! 
 

एव्िाना सयूा चािंगलाच िर आला िह८ता,भुकहॳ नहॳ तहॳ चह९घहॳिी िहॴराण झालहॳ िह८तहॳ. 
 

तयािंनी खिंडह८ ी ला प्रश्न कहॳ ला.... 
खिंडह८ ी राि ...कुठतरी न्यािारी मळहॳल का बघयूा का ? 

 

यािर तिररत खिंडह८ ी म्िणाला, चला चला....या डोंगराच्या खालीच मझा घह८डा बािंधला आिहॳ ,तयािर 
खाण्या पण्याचहॳ साहितय आिहॳ ..चला आपण नघ.ू..असहॳ म्िणत टहॳ पाचिी  ण डोंगर उत  लागलहॳ...! 
 

घह८डयाचहॳ नाि घहॳताच सखाराम ला तयाचा घह८डा आठिला,काल ओढा पार करताना काय हदसलहॳ तयाला काय 
माहिती ,कुठहॳ पळून गहॳला. 
पण,माझा घह८डा खपू इमानदार आिहॳ,अशी साथ सह८डून  ाणार नािी कधी,नक्कीच काय तरी आक्रीत ब घतलिं 
असणार तयानहॳ...यहॳईल तह८ नक्की परत,मला िश्वास आिहॳ...आपल्या मनाशीच सखाराम बह८लत िह८ता...! 
 

बराच िहॳळ डोंगर उतरत असताना तयाना दु नच खिंडह८ ीचा घह८डा हदसू लागला...आजण खिंडह८ ी ला पािून तयाचहॳ 
जखिंकाळणहॳ सु  झालहॳ....! 
 

खिंडह८ ी नहॳ घह८डयाच्या मानहॳिर,तोंडािर मायहॳनहॳ िात हफरिला. 
 

रात्रभर पािसात भ नू गारठलहॳल्या घह८डयाला तयानहॳ हदलासा मळाला. 
तयानहॳ घह८डयािर एका घोंगडयात बािंधलहॳली चटणी,कािंदा आजण नाचणीची भाकर काढली. 
 

खिंडह८ ी नहॳ घह८डयाचहॳ दाििं सह८डलिं आजण तयाला चरायला सह८डलिं...! 
 

पाचिी  ण भाकरीचा तुकडा मह८डून खािू लागलहॳ ...! 
 

खाता खाता दरूिर सखाराम चा काल गायब झालहॳला घह८डा दरूिर दृ ीस पडला. 
तयाला पािताच सखाराम आनिंदानहॳ उठून उभा राहिला..! 
तयानहॳ  ह८र ह८रात तयाच्याकडहॳ पाित िाका मारायला सुरिात कहॳ ली आजण तयाच्या रह८खानहॳ चालू लागला. 
आपल्या धन्याची िाक ऐकून सखाराम चा घह८डा धाित तयाच्याकडहॳ यहॳऊ लागला...सखाराम खपू आनिंदी झाला. 
पाठीमागून खिंडह८ ी नहॳ सखाराम च्या पाठीिर िात टाकला,आजण " ातीिन्त  नािर हदसतिंय" 
 

व्िय...लय  ीि िाय मा ा िहॳज्यािर...! 
 

पण,काय झालहॳ कह८णास ठाऊक,समह८ न धाित यहॳणारा सखाराम चा घह८डा क्षणात थािंबला,सखाराम कडहॳ पाित 
पाित मागहॳ सरकू लागला,आजण क्षणात सुसाट िहॳगानहॳ मागहॳ पळून गहॳला...! 
 



तयाचहॳ धािणहॳ पािताच सखाराम पण मागहॳ लागला,पण घह८डा क्षणात  िंगलात गायब झाला. 
 

जखन्न मनानहॳ सखाराम खन्डह८ ी  िळ आला,म्िणाला...काय याला आक्रीत हदसतय सम ना... मला सह८डून 
किाबी असा िागला नव्िता आ िर....नक्कीच कायतरी आक्रीत िाय" 
 

 ाऊदहॳ, ातह८य कुठिं ...यहॳईल माघारी,चला चार घास खाऊन घहॳऊया...असहॳ बह८लत खिंडह८ ी ि सखाराम माघारी आली. 
 

सिा ण भाकरी चटणी कािंदा खाऊ लागली..! 
 

सखराम बह८लला.....खन्डह८ ीराि ,रात्री सा ित्री बाईनी तुमची कथा सािं गतली...खरच मला अ भमान िाटला हक 
मी एका मराठहॳशािीच्या िहॳरासह८बत िाय. 
पण,मला पढु काय झाल तमुच सािंगशीला का ? 

तया डोंगराि न तमु्िी दह८घािंनीिी खाली नदीत उडी का मारली ? 

 

तयानिंतर काय झालहॳ....! 
 

हकिं चत िसत खिंडह८ ी बह८लू लागला...... 
 

काय सािंगू मिंडळी,आयुष्यात कहॳ िळ व्यायाम,धाडस आजण महॳिनत याच्या  ीिािर मिारा ािंच्या सहॴन्यात प्रिहॳश 
मळिला िह८ता. 
ऐन ता ण्यात खु  बहि ी नाईकािंचा खास म ीतला िहॳर झालह८ िह८तह८..आयषु्यात प्रहॳम म्िण हॳ काय असतहॳ िहॳ कधी 
सम ून घ्याला िहॳळच मळाला नव्िता...! 
पण, शक्याांच्या लहॳकीला  हॳव्िा पहिल्यािंदा पहिलहॳ ,तहॳव्िा तया रात्री डह८ळ्याला डह८ळा लागला नव्िता.....सारख तचा 
तह८ चहॳिरा आठिायचा प्रयत्न करत िह८तह८..! 
 

मनात एकप्रकारची ओढ नमााण झाली िह८ती....! 
 

तया रात्री बहॳरडािंच्या िल्ल्यात तनहॳ एकाकी चढाई कहॳ ल्याचहॳ सम ताच माझा तह८ल गहॳला..मी िस्ताद काकाना 
सािंगून तचा  ीि िाचिायला सुयारािािंच्या फह९ हॳचा एकट्यानहॳ पाठलाग कहॳ ला...मी  ाणनू िह८तह८ सूयाराि आजण 
मिारा ािंचहॳ कह८णतहॳच िहॴर नव्ितहॳ...पण साऊ साठीची तळमळ स्िस्थ बसनू दहॳत नव्िती...! 
 

मी धह८क्यात असल्याची खबर काकािंनी खहॳडहॳबायााला पह८िह८च कहॳ ली आजण २०० मािळ्यािंची तकुडी माझ्यासाठी 
धािनू आली.....मी  र साऊ ला तथहॳच सह८डून गहॳलह८ असतह८ तर नक्कीच सूयारािानहॳ तला एकतर मा न टाकलहॳ 
असतहॳ नािीतर यातना दहॳत शक्यााना झुकिलहॳ असतहॳ..आजण  र शक्याांच्या िाती हदलहॳ असतहॳ तर माझहॳ गु पत 
तला सम लहॳ िह८तहॳ ,आजण ती सुध्दा  ा तििंत िह८ती, तनहॳ नक्कीच िहॳ सिा तच्या बापाला सािं गतलहॳ असतहॳ आजण 
आमचा शक्याांच्या राज्याचा पाडाि करायचा बहॳत फसला असता ,म्िणनू मी कह८णतािी िचार न करता िस्ताद 
काकािंचािी िुकुम डािलून तला घहॳऊन तया भयान कडयाि न नदीत उडी मारली....! 



 

दथुडी भ न िािणाऱ्या तया नदीत आम्िी दह८घहॳिी पडलह८.....साऊ च्या नका तोंडात पाणी गहॳल्यानहॳ तची शु  
िरपली...पण मी शु ीत िह८तह८... तचा िात ध न कसा बसा पह८िू लागलह८...पण पाण्याच्या िहॳगानहॳ मी खपू दरूिर 
िाित िाित एका भयान  िंगलात पह८िह८चलह८....! 
 

खिंडह८ ीनहॳ साऊचा िात ध न तला नदीच्या काठािर पण  िंगलाच्या तोंडािर असलहॳल्या एका िशाल दगडािर 
झह८पिलहॳ आजण कमरहॳला असलहॳलहॳ कट्यार,खिं ीर काढून बा ूला ठहॳिला आजण शहॳल्यानहॳ तोंड पुसत साऊ च्या 
डह८क्याखाली शहॳला ठहॳिला.......सा ित्रीचहॳ तहॳ सौंदया खिंडह८ ी हकतीतरी िहॳळ पाित िह८ता.....तयाच्या हृदयाची किं पनहॳ 
तीव्र िह८त िह८ती...आयुष्यात पहिल्यािंदाच कह८णतया तरी स्त्रीचहॳ सौंदया तह८ पाित िह८ता. 
 

ततक्यात अचानक सा ित्रीला  ाग आली. 
 

डह८क्यािर िात ठहॳित ती िहॳदना सिन करत उठली आजण बा ूला उभा असलहॳल्या खिंडह८ ीकडहॳ कटाक्ष टाकला 
आजण दह८न्िी िात छातीिर नहॳत बह८ललहॳ....दरू व्िा...! 
 

क्षणात खिंडह८ ी नहॳ शहॳला तच्या िातात दहॳत बह८लला....घाब  नका बाईसािहॳब..तुम्िी सुख प आिात...! 
 

तिररत िाताला हिसडा मारत तह८ शहॳला घहॳऊन तनहॳ खािंद्यािर छातीिर झाकत सािरत बह८लली.....मी सुख प 
रािीनच...तमु्िी तुमची काळ ी करा....! 
 

आमच्या िहडलािंचा िश्वास घात क न तयािंच्या िाडयात प्रिहॳश मळिला आजण आमच्या खबरा शिा ी 
मिारा ाना दहॳता ? 

एका पहॴलिानाला शह८भत का िी ग ारी ? 

 

खिंडह८ ी बह८लला......ग ारी...आजण आम्िी ? 

 

ग ारी कहॳ ली तुमच्या िहडलािंनी......सारा मिाराष्ट्र शिा ीमिारा ािंच्या मागहॳ ठाम असताना तटुपुिंज्या फह९ हॳच्या 
 ीिािर मराठहॳशािीशी िहॴर शह८भतहॳ का शक्याांना ? 

 

सूयाराि बहॳरडािंच्या िातात शस्त्र घ्याला म बूर करणारहॳ तुमचहॳ बाप ादहॳ शिा ी मिारा ािंची मिती काय सम णार 
..? 

 

यािर सा ित्री खिळून बह८लली....तहॳ कािीिी असह८.... शक्याांची  री दह९लत मिारा ािंच्या सहॴन्यापढुहॳ तह८कडी असली 
तरी आमच्या राज्यापुरतहॳ आम्िी सुखी आिह८त....कह८णीिी दखुी नािी...आमच्या आबािंच्या िर न ा बाळगणारी 
हकतयहॳक  ण तरी आिहॳ....! 
 

न ा ..? 

 



खिंडह८ ी सुध्दा सिंतापानहॳ बह८लला ...! 
 

न ा सतकारणी असािी....आगलाव्या आगिंतुक आहदलशाहििर कसली न ा ? 

 

ज्यािंना माणसु आजण  नािरहॳ यातला भहॳद माहिती निी...ज्यािंचा इ तिास िा कत्तली आजण  ाळपह८ळी 
,बलातकार,लुटालटू यािंनी भरलहॳला आिहॳ. 
350 ििा  ुलूम  बरदस्ती करणारहॳ तुमचहॳ आहदलशािी िात तह८डून टाकलहॳ आमच्या मिारा ािंनी..! 
 

आ  मिाराष्ट्र सुखात आिहॳ,तह८ कहॳ िळ मिारा ािंच्या पुण्याईमुळहॳ ...बस्स...आम्िी तयािंच्यासाठी  ीििी दहॳऊ...! 
 

बह८लून ताकत िाया घालिू नका...क्षणात सा ित्री बह८लनू गहॳली...असहॳल हिमत तर माझ्याशी चार िात कर आजण 
तुझा प्राण िाचि...मी पण माझ्या राज्यासाठी प्राण दहॳऊ शकतहॳ...! 
 

सा ित्रीच्या आकजस्मत आव्िानानहॳ खिंडह८ ी सािध झाला, ततक्यात सा ित्री नहॳ खिंडह८ ी िर  बरदस्त प्रिार सु  
कहॳ लहॳ...खिंडह८ ीचा तह८ल गहॳला,पण क्षणात सािध िह८ऊन तयानहॳ गरकी घहॳत,सा ित्री चा िात मुरगळुन मागहॳ आिळत 
बह८लला....बाईसािहॳब...आम्िी शिछत्रपतीिंचहॳ शपाई आिह८त,जस्त्रया िर कधीच िात उगारत नसतह८...बऱ्या बह८लान 
गप्प बसा नािीतर िात पाय बािंधनू उचलून न्याििं लागहॳल...! 
 

स ित्रीचा िात घट्ट मागहॳ धरल्यानहॳ तचा आिहॳश पूणा मािळला...! 
 

िहॳ सिा सु  असताना  िंगलातनू एक बाण िहॳगानहॳ बािहॳर आला ज्यानहॳ खिंडह८ ी च्या पायाचा िहॳध घहॳतला,एका आता 
िहॳदनहॳनहॳ खिंडह८ ी ला भह८िह८ळ आली,आजण तह८ सािीत्री ला सह८डून खाली पडला...! 
क्षणात सा ित्री सािध िह८ऊन पळून  ायच्या बहॳतात िह८ती, 
ततक्यात  िंगलातनू पाच पन्नास काळीक भन्न नरभक्षक आहदिासी  मात िातात भालहॳ, बरचें घहॳऊन बािहॳर 
आली...तयािंचहॳ तहॳ उग्र कु प चहॳिरहॳ पािताच सा ित्री भयकिं पत झाली....! 
 

क्रमश 

 

बा ीिंद 
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(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
•••••••••••••••••••••••••• 
सडसडीत दहॳिाचहॳ,अिंगािर,शरीरािर चत्र ि चत्र पािंढरहॳ पट्टहॳ ओढलहॳलहॳ,कहॳ िळ लज् ारक्षणाएिढहॳ कपडहॳ घातलहॳलहॳ तहॳ 
भल्ल  मातीचहॳ लह८क कमालीचहॳ कू्रर असािहॳत िहॳ तयािंच्या चहॳिऱ्याि नच हदसत िह८तहॳ...! 

 

एकानहॳ पुढहॳ िह८ऊन सा ित्रीच्या दिंडाला पकडायचा प्रयत्न कहॳ ला,पण सा ित्रीनहॳ तयाचा िात िरच्यािर पकडून हिसडा 
मारला,तयाचा तह८ल  ाऊन तह८ खाली पडला.आपल्या साथीदाराला खाली पडलहॳलहॳ पािताक्षणी तहॳ भल्ल बहॳताल 
हकिं चाळत सा ित्रीच्या रह८खानहॳ धाित सटुलहॳ आजण तहॳ पािताच सा ित्री सु ा पनु्िा नदीच्या हदशहॳनहॳ धािू 
लागली...पढुहॳ नदी,पाठीमागहॳ भल्ल अश्या ि चत्र पररजस्थतीत तनहॳ कशाचािी िचार न करता नदीच्या प्रिािात 
उडी टाकली. 
नदीच्या िहॳगिान धारहॳत ती िािून  ाऊ लागली,आजण तच्यापाठह८पाठ तहॳ सिाच्या सिा भल्लिी नदीत उडी मा न 
स ित्रीचा पाठलाग सु  ठहॳिला. 
 

बराच िहॳळ पाण्यात िाित गहॳल्यानिंतर एका िळणािर असलहॳल्या गुिंफहॳ त सा ित्रीनहॳ पह८िणहॳ सु  कहॳ लहॳ आजण कािी 
िहॳळ पह८चल्यानिंतर गुिंफहॳ त पह८िचली...! 
 

पह८िून दमलहॳली सािीत्री तया गुिहॳत दमछाक िह८ऊन पडली,पण आपल्या पाठीमागून भल्ल यहॳत आिहॳत याची 
 ाणीि तला िह८ताच ती गुिहॳतील पाण्यात िळू िळू चालू लागली...! 
 

बराच िहॳळ चालनू झाला आजण गुिहॳतील पाणी कमी िह८त  मीन लागली...क्षणात ती आत धाित सुटली. 
बराच िहॳळ तनहॳ धािणहॳ सु  ठहॳिल्यानिंतर सूयाहकरणािंचा दरूिर प्रकाश हदसू लागला. 
 

ती तया प्रकाशाकडहॳ धािली आजण तला  ाणिलहॳ की आपल्या पाठीमागहॳ भल्लािंचा पाठलाग अ नूिी िह८त आिहॳ. 
ती तया प्रकाशा िळ आली. 
एक पु ि आत  ाईल इतक्या उिंचीची ती एक िाट िह८ती  ी  िंगलाच्या दसुऱ्या टह८काकडहॳ नघत िह८ती..! 
ती तया िाटहॳतनू बािहॳर पडली आजण  िंगलात पह८िचली...! 
 

समह८र एक िशाल शळहॳिर चत्र ि चत्र आकृतया कह८रल्या िह८तया....एका उिंच झाडाच्या फािंदीिर एक मनुष्याच्या 
िाडाचा सािंगाडा लटकत िह८ता,ज्याचहॳ पाय िर आजण िात खाली अशी जस्थती िह८ती...! 
 

स ित्रीचा पाय एका दगडाला थडकला ि तचा तह८ल गहॳला आजण पडली...! 
 

कािीच अिंतरािर तहॳ भल्ल तचा पाठलाग करत तच्या पयांत पह८िचलहॳ िह८तहॳ....तहॳ मनस्िी खशु झालहॳ की बऱ्याच 
हदिसािंनी तयािंची भूक मटणार िह८ती,पण...पण ततक्यात एका चत्र ि चत्र आिा ानहॳ तया सिाांचहॳ लक्ष समह८रच्या 
दगडािर गहॳलहॳ. 
आजण भीतीनहॳ तयािंचहॳ डह८ळहॳ िस्फारलहॳ गहॳलहॳ....! 
 



तया भल्लािंचा म्िह८रक्या िात  ह८डून भीतीनहॳ बह८लू लागला...ब... ब...ब बा ीिंद.... बा ीिंद...! 
 

असहॳ बह८लत बह८लत अक्षरश िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ आल्या पािली परत धाऊ लागलहॳ. 
 

धािताना कह८णी धडपडत िह८तहॳ,कह८णी हकिं चाळत िह८तहॳ,तर कह८णी  ीि िाचािा म्िणनू फक्त धाितच िह८तहॳ...तया 
गुिहॳतनू तहॳ कह८णताच िचार न करता पनु्िा नदीत उडी टाकून पह८ित पह८ित मागहॳ यहॳऊ लागलहॳ.......! 
 

इकडहॳ,सा ित्रीला सम हॳना,की या भल्लानी असहॳ काय पाहिलहॳ ज्याला बघनू िहॳ इतकहॳ  घाबरलहॳ आिहॳत....! 
 

तनहॳ स्ितःला सािरलहॳ.मन खिंबीर कहॳ लहॳ आजण समह८र च्या भव्य पािणाकडहॳ पािू लागली आजण क्षणात अनहॳक 
िटिाघुळ पक्षी एकाच िहॳळी बािहॳर पडलहॳ....! 
 

दह८न प्रचिंड िाघ िळू िळू स ित्रीकडहॳ यहॳऊ लागलहॳ...! 
एखाद्या रा ाच्या ऐटीत,आजण रा बिंडया चालीत तहॳ दह८घहॳ चालत िह८तहॳ,आजण तयािंच्या मधह८मध एक धप्पाड 
युिक, सिंिासमान चालीनहॳ चालत िह८तहॳ,तहॳ दह८न िाघ  ण ूतयाच्या अिंगरक्षकासारखहॳ तयाच्या बरह८बर चालत िह८तहॳ. 
सरळ नाक,आग ओकणारहॳ तयाचहॳ घारीसारखहॳ डह८ळहॳ ,चहॳिऱ्यािर एखाद्या रा पुत्रासारखी चमक,कमरहॳला लटकत 
असलहॳली तलिार,एखाद्या पुराणपु िािंसारखहॳ अ स्त्र बािू, पळदार दिंड,भरीि छाती......पािताक्षणीच कह८णाच्यािी 
हृदयाचा थरकाप उडािा असहॳ तया यिुकाचहॳ एकिं दरीत व्य क्तमति पाित सािीत्री उभी िह८ती...! 
 

 िंगलात सिात्र पक्षािंचा हकल बलाट सु  झाला,आसपास सरपटणारहॳ नशाचर एकाच िहॳळी बािहॳर आलहॳ.... िंगली 
प्राणी अस्िस्थ िह८ऊन हकिं चाळू लागली.... ण ूकािी तह८ युिक या सिा  िंगलाचा नव्िहॳ तर सभह८ितालच्या 
अणरूहॳणचुा स्िामी िह८ता....! 
 

तह८ मितिकािंक्षी न रहॳचा यिुक  सा सा सा ित्रीच्या  िळ यहॳऊ लागला,तसहॳ तसहॳ रात्रहकडहॳ,पक्षी,िटिाघळुहॳ,असिंख्य 
लिान मह८ठहॳ  ीिािंचा गोंगाट प्रचिंड िाढू लागला,सा ित्रीच्या कानाला तहॳ सिन िह८ईना, तनहॳ तचहॳ दह८न्िी िात 
कानािर ठहॳिलहॳ....तह८ आिा  िाढू लागला.......बस्स आता कािी पािलहॳ...एकतर तहॳ िाघ स ित्रीिर तटूुन पडणार 
नािीतर,िहॳ  िंगली  ीि तरी स ित्रीचा प्राण घहॳणार.... तला िहॳ सिा असह्य झालहॳ आजण तनहॳ डह८ळहॳ बिंद करत प्रचिंड 
हकिं चाळी फह८डली........! 
 

तीची हकिं चाळी ऐकताच तह८ यिुक  ाग्यािर थािंबला...एक जस्मत िास्य करत तयानहॳ चिूबा ूला न र हफरिली 
तसहॳ सिा पशुपक्षी, ीि िंतू शािंत झालहॳ....एका क्षणात सारा गोंगाट मह९न झाला....! 
सािीत्री नहॳ डह८ळहॳ उघडलहॳ... तथहॳ फक्त तह८ पु ि तच्याकडहॳ जस्मतिास्य करत उभा िह८ता...! 
 

इकडहॳ,ज िाच्या आकािंतानहॳ तहॳ भल्ल पनु्िा ज थहॳ खिंडह८ ी बहॳशु  िह८ता, तथहॳ आलहॳ...! 
धडपडत,धापा टाकत तहॳ खिंडह८ ी कुठहॳ हदसतह८ का तहॳ पािू लागलहॳ,अन क्षणात सपा-सप िार तया भल्लािंच्या िर 
कह८सळू लागलहॳ. 



कह८णाचा िात तटूुन पडतह८,तर कह८णाचा पाय...कािी क्षणात 10/12 भल्ल कदाळीसारखहॳ तटुलहॳ गहॳलहॳ...कािी  िंगलात 
पळून गहॳलहॳ ,उिाररत तघहॳ चह९घहॳ िहॳ  ीिाची भक्षा मागत  मीनीिर लह८ळू लागलहॳ....! 
 

समह८र पाितह८ तर,खिंडह८ ी नहॳ िरासन घालून तया भल्लािंच्यािर तलिार रह८खनू उभा िह८ता....! 
 

 हॳ  ीिाची भीक मागत िह८तहॳ,तयातल्या एकाच्या छातीिर पाय ठहॳित खिंडह८ ी ग ूान बह८लला....सािंग,माझ्याबरह८बर 
असणारी मुलगी कुठहॳ आिहॳ,काय कहॳ लहॳ तुम्िी...? 

 

ज िाच्या भीतीनहॳ थरथर कापत तयातल्या एक ण बह८लला.....बा ीिंद......बा ीिंद...बा ीिंद.....! 
 

असहॳ म्िणत तहॳ उिाररत तघहॳ चह९घहॳ  िंगलात धाऊ लागलहॳ...! 
 

खिंडह८ ी नहॳ तयािंचा पाठलाग करायचा प्रयत्न कहॳ ला आजण एकाला पकडलहॳ आजण बह८लू लागला....! 
 

बा ीिंद काय ?? 

बह८ल नािीतर िी खिं ीर तझु्या छातीत घुसिहॳन...! 
 

तयाचहॳ तहॳ बह८ल ऐकताच तया भल्लानहॳ स्ितािर रह८खलहॳलहॳ खिं ीर धरलहॳ आजण खसकन स्ितःच्या छातीत 
खपुसलहॳ...आजण मान नाकाराथी िालित,डह८ळ्यात एका भीिण सिंकटाची खनू दहॳत तह८ पटु्पटूु 
लागला...बा ीिंद....बा ीिंद...! 
 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.१३ िा..! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

भल्ल  ाग्यािर गतप्राण झाला.तयाच्या छातीत घुसलहॳला खिं ीर उपसनू तह८ कमरहॳला लाित खिंडह८ ी नहॳ तयाला 
खाली ठहॳिलहॳ. 
सािधपणहॳ चह९फहॳ र न र हफरित खिंडह८ ी िचार क  लागला......"बा ीिंद"...काय असहॳल िहॳ बा ीिंद...? 

 

एव्िाना सयुा मािळतीकडहॳ झकुला िह८ता,सिंध्याकाळच्या सिंधीप्रकाशानहॳ  िंगलातील झाडहॳ झुडपहॳ सिुणााची झळाळी 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


मारत िह८ती..! 
एक दीघा श्वास घहॳऊन खिंडह८ ी नहॳ पायात घुसलहॳल्या बाणामुळहॳ झालहॳल्या  खमहॳची िहॳदना सिन करत तयाला 
 िंगलातील पाला बािंधला...! 
 

तह८ चालत  िंगलाच्या बािहॳर आला,मतृ भल्लािंचहॳ शि उचलून एका बा ूला ठहॳित तह८ नदीच्या पात्राकडहॳ पािू 
लागला ? 

मनात िचारािंचहॳ कािूर मा लहॳ. 
सािीत्री कुठहॳ गहॳली असहॳल..? 

िहॳ भल्ल ज िाच्या आकािंतानहॳ का धाित िह८तहॳ ? 

बा ीिंद ....? 

काय असहॳल िा प्रकार,ज्याचहॳ नाि घहॳताच तया भल्लानहॳ मरण पतकरलहॳ पण गूढ नािी सािं गतलहॳ....! 
 

िा काय प्रकार आिहॳ,िहॳ मात्र आता शह८धनू काढ्लहॳच पाहि हॳ,असा नधाार करत खिंडह८ ी नहॳ तया नदीच्या िशाल 
पात्रात उडी घहॳतली...! 
 

नदीच्या पाण्याच्या ओढीनहॳ तह८ िािू लागला, तरकस पह८ित पह८ित तह८ हकनाऱ्याकडहॳ पािू लागला. 
 

बराच िहॳळ पह८िून झालहॳ अन तयालािी ती गुिंफा हदसली. 
या स्मशान  िंगलात,नदीच्या कडहॳला गुिंफा असणहॳ िहॳ नक्कीच निल आिहॳ िहॳ तयानहॳ  ाणलहॳ आजण तयानहॳ तया 
गुिंफहॳ कडहॳ पह८िणहॳ सु  कहॳ लहॳ.....! 
 

कािी िहॳळात गुिा  िळ आली आजण खिंडह८ ी चहॳ पाय  मनीला लागलहॳ,दम खात तह८ गुिंफहॳ कडहॳ चालू लागला...! 
 

ती गुिा खपू अिंधारी िह८ती,एकहॳ क पाऊल तह८लून मापनू टाकत खिंडह८ ी गुिहॳच्या आत  ाऊ लागला...एव्िाना 
गुिहॳतील पाणी सिंपनू  मीन लागली िह८ती. 
 

बराच िहॳळ चालनू झालहॳ आजण गुिहॳच्या तया बा ूला मिंद प्रकाश हदसू लागला,नक्कीच तया बा नूहॳ बािहॳर पडायची 
िाट असहॳल असा िचार करत खिंडह८ ी नहॳ कमरहॳची तलिार ,खिं ीर उपसली आजण एका िातात तलिार,दसुऱ्या 
िातात खिं ीर पहॳलनू सािध पािलहॳ टाकत खिंडह८ ी तया गुिहॳतून बािहॳर आला. 
 

सुया पूणा अस्ताला गहॳला िह८ता,खिंडह८ ी  खमी िह८ता,तयाच्या िहॳदना सिन करत तह८ सािीत्री चा माग शह८धत तथहॳ 
आला िह८ता...! 
 

तहॳ अगदी घनदाट अरण्य िह८तहॳ,रात्रपक्षी भर भरत िह८ती,रातहकडयािंचा आिा  मेंदलूा जझणजझण्या आणत 
िह८ता..पाय पडहॳल तथहॳ टाकत खिंडह८ ी पढुहॳ चालू लागला आजण अचानक तयाला कह८ल्िहॳकुई सह८बत रानकुत्रें 
कहॳ काटल्याचा आिा  आला...तयाच्या सहदाशी अिंगािर काटहॳ आलहॳ...आ िर इतक्या मह८हिमहॳत िहॳर गरी कहॳ ली पण 



या  िंगलातील भयनकता खरह८खर अिंगािर काटा आणणारी िह८ती...! 
 

आििंढा गळत खिंडह८ ी चालत िह८ता,प्रतयहॳक पाऊल सािंभाळून टाकत िह८ता ततक्यात समह८रच मह८ठ्या िडाच्या 
झाडामागून कह८णीतरी एकदम िहॳगात धाित तयाच्याकडहॳ यहॳत िह८तहॳ,तयाच्या पािलािंचा आिा  स्प  कानी यहॳताच 
खिंडह८ ी नहॳ िरासन प ित्रा घहॳतला आजण समह८र पािू लागला,तयाच्या हृदयाचहॳ ठह८कहॳ  िाढलहॳ,सिाांग घामानहॳ 
भ लहॳ...तयानहॳ मनह८मन िचार कहॳ ला,िी पािलहॳ  र माणसाची नसून एखाद्या  नािराची असली,तर आपला खहॳळ 
सम्पला आ ...आणी नक्कीच तहॳ  नािर असहॳल,असल्या भयाण  िंगलात कह८ण मनुष्य यहॳतह८ मरायला....! 
 

तयानहॳ डह८ळहॳ मटून एक क्षण शिछत्रपतीिंचहॳ स्मरण कहॳ लहॳ ,ज्यािंनी कहॳ िळ खिंडह८ ीची नव्िहॳ तर साऱ्या मिाराष्ट्राची 
भीती घालिनू आयुष्याला अथा प्राप्त क न हदला िह८ता,तयािंचहॳ क्षणभर स्मरण क न तह८ मरायला,मारायला तयार 
झाला..! 
आता क्षण दह८न क्षण बस्स...कािीिी िह८णार िहॳ तयानहॳ ताडलहॳ..अन... 
 

क्षणाधाात तयाच्या मागून तयाचहॳ कह८णीतरी तोंड दाबलहॳ आजण तयाला ओढत ओढत एका झाडाच्या मागहॳ 
नहॳलहॳ.....तयाचहॳ तोंड दाबणार िात खपू श क्तशाली िाटला,पण एकप्रकारची ना ूकता िह८ती तया िातात....तयानहॳ 
ताकतीनहॳ तया िाताची मठी सह८डिली आजण क्षणात सािध िह८ऊन मागहॳ पाितह८,तर ती प्रतयक्ष "साऊ" 
िह८ती...तयानहॳ डह८ळहॳ िठारलहॳ आजण भीतीनहॳ मागहॳ सरकू लागला....तह८ मागहॳ िटतह८य िहॳ पािताच तनहॳ तयाचा िात 
पकडला आजण तयाच्या ओठािर िात ठहॳित मान नाकाराथी िलिू लागली..! 
 

िा प्रसिंग सु  असतानाच तह८ आिा  पनु्िा तीव्र झाला आजण झाडामागून दह९डत गहॳला आजण  ह८रदार मह८ठ्या 
आरह८ळीनहॳ तह८ आिा  शािंत झाला..! 
 

आकजस्मत घटनहॳनहॳ भािंबािनू गहॳलहॳल्या खिंडह८ ीला नहॳमकहॳ  काय सु  आिहॳ सम हॳना,तयानहॳ प्रश्नाथाक न रहॳनहॳ स ित्रीकडहॳ 
पाहिलहॳ,सा ित्रीनहॳ तयाच्या ओठािर दाबून ठहॳिलहॳला िात सहॴल करत बह८लली....तमु्िाला माहिती नािी हकती 
मिाभयानक धह८क्यात फसलह८य आपण..! 
 

लिानपणापासनू या भागाब ल मी कहॳ िळ ऐकून िह८तहॳ,इथहॳ घडत असणारहॳ चत्र ि चत्र प्रकार,आकजस्मत घटना  हॳ 
कािी ऐकलहॳ िह८तहॳ तहॳ आ  न शबानहॳ भह८गणहॳ माझ्या िाटहॳला आलहॳ,आजण भरीस भर म्िणनू तुम्िीिी इथहॳ 
आलात...मला खात्री आिहॳ आपल्या दह८घािंपहॴकी कह८णी ज ििंत रािील असहॳ िाटत नािी,पण नहॳमकहॳ  आपलहॳ मरण कसहॳ 
असहॳल याचाच मी िचार करत आिहॳ,असहॳ बह८लत सािीत्री धाय मह८कलून रडू लागली...! 
 

तला सािरण्याचा प्रयत्न करत खिंडह८ ी बह८लला,बाईसािहॳब शािंत व्िा,नहॳमका काय प्रकार आिहॳ मला सािंगा..असहॳ काय 
आक्रीत घडलहॳ  हॳ तुम्िी धीर सह८डून बह८लत आिात तहॳ....? 

मी शिछत्रपतीिंचा शलहॳदार आिहॳ..सिंकटािंशी लढणहॳ िा माझा छिंद आिहॳ...सािंगा....काय आिहॳ इथहॳ ....? 

 

आलहॳला िुिंदका आिरत ती बह८लू लागली...आपण अनािधानानहॳ एका मिाभयानक  िंगलात आलह८य,ज थून परत 



 ाणहॳ यमलािी अशक्य आिहॳ...िहॳ  िंगल "बा ीिंद" चहॳ आिहॳ...........बा ीिंद नाि उच्चारताच िाऱ्याची मह८ठी झळूुक 
आली,आजण सा ित्रीचहॳ कहॳ स िाऱ्यािर उडिनु गहॳली.....! 
 

"बा ीिंद"...? 

काय आिहॳ िा प्रकार ? 

मगाशी तुमच्या पाठीमागहॳ लागलहॳल्या भल्लानहॳ  ीि हदला पण बा ीिंद बा ीिंद बह८लत प्राण सह८डला..! 
मला सािंगा नहॳमकहॳ  बाईसािहॳब...मला  ाणनू घ्यायचहॳ आिहॳ तहॳ...! 
 

सािीत्री गूढ आिा ात सािंगू लागली....बा ीिंद...! 
 

असहॳल िी 100 एक ििाांपिूीची गह८ ,मी खपू लिान िह८तहॳ तहॳव्िा माझ्या आ ीनहॳ सािं गतली िह८ती. 
तशी ती आमच्या गािातल्या सिा लह८कािंना माहिती आिहॳ. 
 

मह८गलािंच्या टह८ळधाडी मिाराष्ट्रािर कह८सळू लागल्या िह८तया आजण गािहॳच्या गािहॳ िह८रपळत िह८ती...अन्याय,अतयाचार 
यानहॳ किर मा ला िह८ता..! 
यशििंतमाची पलीकडहॳ 100 कह८सािर असलहॳल्या चिंद्रगड गािात तह८ राित असहॳ..! 
 

एक अज िंक्य मल्ल, सािध नहॳता,कुशल रा कारणी,मुतस ी सरदार..! 
"बा ीराि सरदहॳशमुख" 
तयाच्या बहॳडर स्िभािामुळहॳ आजण कधीच पराभूत न िह८णाऱ्या चालीमुळहॳ तयाला पिंचक्रह८शीतील "बा ीिंद" म्िणत 
िह८तहॳ...! 
 

एक हदिस मह८गली सरदार िुसहॳनखान आपल्या 4 ि ार स्िारािंना घहॳऊन तळकह८कणात उतरला आजण तयाचा 
मुक्काम पडला चिंद्रगड पासून अिघ्या 10 कह८सािर...! 
 

धन्यिाद 

 

•●क्रमश●• 
 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
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बा ीिंद 

भाग क्र.१४ िा..! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"चिंद्रगड" 
 

एक ि ार दह८न ि ार लह८किस्तीचहॳ गाि. 
मिाबळहॳश्वर मिादहॳिाच्या घनदाट अरण्यातील शहॳिटचहॳ टह८क. 
सह्याद्रीच्या दयााखह८ऱ्यात बकट अडचणीत िसलहॳलहॳ िहॳ गाि. 
अशा घनदाट अरण्यात रािण्याचहॳ धाडस कहॳ िळ िाघातच असतहॳ. 
चिंद्रगड ची माणसहॳ पण कािी िाघापहॳक्षा कमी नव्िती. 
अश्या ि ार दह८न ि ार िाघािंचा म्िह८रक्या िह८ता चिंद्रभान सरदहॳसाई..! 
 

बाराव्या शतकाच्या अखहॳरीस मिाराष्ट्रात ज्ञानहॳश्वर माऊली समा धस्त झाल्या आजण सिा मिाराष्ट्रािर  ण ूअिकळा 
पसरली. 
रा हॳ रामदहॳिराय यादिािंचा िहॴभिसिंपन्न मिाराष्ट्र ग नमािंच्या परकीय सत्ताधाऱ्यािंच्या टह८ळधाडीिंची रतीबानहॳ शकार 
िह८ऊ लागला. 
कतृातििान मनगटािंची हकतयहॳक रा घराणी परकीय सत्तहॳची मािंड लक बन ूलागली.! 
सत्ता, िा गरी,स्िाथा यासाठी स्िकीयािंच्या माना तलिारीनहॳ उडिणहॳ म्िण हॳ पह८रखहॳळ िह८ऊ लागला िह८ता..! 
स्िा भमान,स्िति नािालािी शल्लक नव्ितहॳ असहॳ म्िटलहॳ तरी िािगहॳ ठरणार नव्ितहॳ. 
 

पण अशा प्र तकूल पररजस्थतीत मळूचहॳ क्ष त्रय तहॳ  असणारी कािी छह८टी छह८टी रा घराणी आ िी मिाराष्ट्रात 
नािापुरतहॳ का िह८ईना आपलहॳ अजस्तति हटकिून िह८ती. 
आ ून परकीय हकिं िा स्िकीय मािंड लकािंच्या न रा तयािंच्यािर पडल्या नव्ितया...आजण पडल्यािी असतया तरी 
िी घराणी स्िा भमानासाठी मरणिी पतकरणारी िह८ती. 
 

अशा अगदी बह८टािर मह८ ण्याइतपत शल्लक असणाऱ्या रा घराण्यापहॴकी एक छह८टहॳसहॳ घराणहॳ िह८तहॳ...चिंद्रगड चहॳ 
सरदहॳसाई घराणहॳ..! 
 

चिंद्रभान सरदहॳसाई म्िण हॳ गािातील प्रमुख कारभारी. 
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ग नमािंचा अन्याय,अतयाचार रा हॳ चिंद्रभान ऐकून िह८तहॳ. 
म्िणनू तयािंनी गािातील शहॳ पाचशहॳ त ण पह८रािंची फह९  तयार कहॳ ली िह८ती. 
गािचहॳ ग्रामदहॴित भहॴरिनाथाचहॳ अ तप्राचीन मजन्दर गािात िह८तहॳ,तयाच्या मागहॳ भव्य तालीम उभी कहॳ ली िह८ती. 
तयामध्यहॳ कुस्ती,तलिार,भाला,गदा,धनषु्य यासि अनहॳक यु प्रकारचहॳ प्र शक्षण सु  िह८तहॳ...! 
 

बा ीराि सरदहॳसाई िा चिंद्रभान सरदहॳसाई यािंचा त ण मुलगा. 
आपल्या गािािर,दहॳिािर,िाडीलािंच्यािर तयाचहॳ खपू प्रहॳम िह८तहॳ. 
ऐन ता ण्यात कुस्तीसि इतर यु कला तयानहॳ लीलया आतमसात कहॳ ल्या िह८तया. 
नहॳिमी स्िप्नात िािरणाऱ्या बा ी ला एकटहॳ रािणहॳ खपू आिडत असहॳ. 
हदिासदीिस भर घनदाट  िंगलात तह८ हफरत असहॳ. 
िहॳगिहॳगळ्या  िंगली प्राण्यािंचहॳ आिा  तयाला सम  ूलागलहॳ िह८तहॳ. 
पशुपक्ष्यािंच्या अदभूत दु नया तह८ सम नू घहॳऊ लागला िह८ता. 
हकडा,कीटक मुिंगी पासून तहॳ कू्रर िाघ सिंिासारखहॳ हििंस्त्र पशूिंची गूढ भािा तयाला अिगत झाली िह८ती. 
चमणा चमण्यायािंचहॳ भािंडण सु ा तयाला समःत असहॳ. 
अस्िलहॳ,ित्ती सारहॳच तयाच्या ओळखीचहॳ बनलहॳ िह८तहॳ. 
 

सुया उगिण्याआधी बा ी उठत असहॳ. 
अिंघह८ळ पाणी आि न तालमीत कुस्तीचा सराि करत असहॳ..अगदी दह८न दह८न तासािंची लढत झाली की मग 
 ह८राचा ठहॳका सु  िह८त असहॳ. 
 ह८राचा आकडा पाच ि ार ओलािंडत असहॳ मग कुठहॳतरी तयाला दम लागत असहॳ. 
तयानिंतर तलिारीचहॳ िात,दािंडपट्टा याचा सराि झाला की शहॳरभर तपुातला शरा न्यािारीला यहॳत सह८बत पाच शहॳर 
दहॳशी गाईचहॳ आकरी दधू ररचिून बा ी धनुष्यबाण अडकिनू आपल्या आिडतया "पक्ष्या" घह८डयािर मािंड ठह८कून 
 िंगलात  ात असहॳ...! 
 

आजण  हॳ व्िायचहॳ तहॳच झालहॳ. 
ग नमािंची न र या चिंद्रगड िर पडली. 
चिंद्रगड मारल्या शिाय तळकह८कणात  ाणहॳ अिघड िह८तहॳ िहॳ  ाणनू मह८गली सरदार िुसहॳनखान िा तयाच्या चार 
ि ार कडिट स्िारासि आजण कुटुिंबक बल्यासि उतरला िह८ता. 
 

िुसहॳनखान ची खबर तिररत चिंद्रभान ला सम ली आजण तयानहॳ तिररत बा ी ि सिकाऱ्यािंची तातडीची बहॴठक 
बह८लािली. 
आता आपलहॳ गाि ग नमािंची खास शकार िह८ण्याच्या भीतीनहॳ चिंद्रभान ितबल िह८ऊन बह८लू लागला. 
चार ि ार सहॴन्यापुढहॳ आपला हटकाि लागणहॳ अिघड आिहॳ तयामुळहॳ तयाच्या सहॴन्यात फूट पाडून तयाला  िंगलात 
सिंपिणहॳ िहॳ उ चत िह८ईल तयामुळहॳ बा ी ला या कामाचा िडा हदला गहॳला. 
बा ी नहॳ आपल्या िहडलािंना धीर दहॳत आपण िी काम गरी चह८ख ब ािू अशी ग्िािी हदली. 



 

बा ी नहॳ तयाच्या िश्वासातील शिंभर चिट धारकरी निडलहॳ आजण मध्यरात्री िुसहॳनखानाच्या छािणीत घसुायचहॳ 
ठरिलहॳ..साधलहॳच तर खु  िुसहॳन ला ठार क  आजण मागहॳ यहॳऊ असा बहॳत ठरऊन तहॳ 100 िीर िाघाच्या काळ ानहॳ 
नघालहॳ. 
काळा पह८िाख, तलिार घहॳऊन ती 100 भुतहॳ  िंगलाची िाट चालू लागली. 
 

दरम्यान छािणी  िळ आल्याची चािूल लागली. 
मह८गली चिंद्रचािंदणी चा ध्ि  फडकत असलहॳली छािणी िुसहॳनखानाची आिहॳ असहॳ बा ीनहॳ ताडलहॳ आजण सिा 
धारकयाांना िहॳगिहॳगळी कामहॳ सािंगून स्ितासह८बत 5 अिंगरक्षक घहॳऊन तह८ स्िता छािणीकडहॳ नघाला. 
 

छािणी  िळ आली आजण तयानहॳ मािं राची पािलहॳ टाकत, पररजस्थतीचा अिंदा  घहॳत छािणीच्या मागून चाल 
करायचहॳ ठरिलहॳ. 
छािणीच्या  िळ पह८िचल्यानिंतर बा ी नहॳ कमरहॳची तलिार उपसली आजण छािणीच्या कणातीत घुसिनू आत 
घुसला...! 
 

िुसहॳनखान कुठहॳ झह८पला असािा याचा अिंदा  बािंधत तयानहॳ तिंबूच्या एका िभागात पाऊल टाकलहॳ ततक्यात 
मागून कह८णीतरी तयाला घट्ट पकडलहॳ..! 
क्षणात ती मठी सह८डिनू तयानहॳ समह८रासमह८र प ित्रा घहॳतला आजण समह८र तोंड बािंधलहॳला एक िशम हदसला आजण 
तयािंची लढाई ऐन तिंबतूच  ुिंपली. 
 

तलिारीच्या खनखनाटनहॳ सारी छािणी  ागी झाली आजण तिंबू कडहॳ धाऊ लागली. 
 

बा ी नहॳ बगल दहॳताच पढुचा िशम झुकला आजण ततक्यात तयानहॳ आपली तलिार तयाच्या तोंडािर बािंधलहॳल्या 
अिलानात घुसिली आजण तहॳ कापड फाडलहॳ......तह८ िशम नसून एक स्त्री आिहॳ िहॳ बा ी नहॳ पहिलहॳ...! 
तचहॳ कहॳ स िस्कटलहॳ गहॳलहॳ आजण मशालीच्या उ हॳडात तची सतहॳ  कािंती आजण बह८लकहॳ  डह८ळहॳ हदसलहॳ आजण 
बा ीिंच्या हृदयाचा ठाि घहॳतला...! 
 

आपण लढाईत आिह८त याचहॳ भान िरपून तह८ तचहॳ मू तामिंत सौंदया न्यािाळू लागला...इतक्यात शहॳकडह८ िशम 
एकाच िहॳळी तयाच्यािर तटूुन पडलहॳ आजण दह८रखिंडानहॳ तयाला बािंधून महॴदानात आणलहॳ गहॳलहॳ. 
 

िुसहॳनखान स्िता यु ाचा पह८िाख घालून िातात निंगी तलिार घहॳऊन बािहॳर आला आजण तया स्त्री ला उ हॳशनू 
बह८लला...बिुत खबू नूर िा... िमहॳ फक्र िहॴ की आप िमारी बहॳटी िह८...! 
 

बा ी ला कळलहॳ की ती मुलगी िुसहॳनखान ची मुलगी आिहॳ. 
 

चिताळलहॳल्या िुसहॳनखानानहॳ रागानहॳ बा ीकडहॳ पाित तयाची समशहॳर तयाच्यािर रह८खली ततक्यात सारी छािणी 
थरारली. 



 

साऱ्या  िंगलात हकडा,कीटक,साप,मुिंगी पासून ित्ती, सिंि,िाघ एकाच िहॳळी प्रचिंड ग ाना करत बािहॳर पडलहॳ आजण 
समह८र  ह८  ह८ हदसहॳल तह८ तह८ तयािंची शकार िह८ऊ लागला. 
 

िुसहॳनखान ला सम हॳना समह८र काय िह८त आिहॳ. 
तयाची शूर फह९  साप चािनू, ित्तीच्या पायाखाली,अस्िलािंच्या िल्लात ,िाघाच्या तोंडी म  लागली...उरलहॳली िाट 
हदसहॳल तकडहॳ पळत सटुली....सारी फह९  अस्ताव्यस्त िह८ऊन गहॳली.....! 
 

काय घडत आिहॳ बा ीला सु ा सम हॳना...एकटा तह८ सह८डून सिााना कीडा मुिंगी चाित िह८तया....क्षणात एक हििंस्त्र 
िाघ छलािंग मारत नूर िा च्या समह८र आला आजण तच्यािर िल्ला करणार इतक्यात बा ी सािध झाला आजण 
क्षणात एका िातानहॳ तया मुलगी ला बा ू करत आपली तलिार तया िाघािर रह८खली....! 
 

बा ी ची तलिार पािताच तया िाघानहॳ सपशहॳल माघार घहॳतली. 
िहॳ पािताच बा ी ला निल िाटलहॳ...तह८ सिात्र पािू लागला...िी सारी  नािरहॳ माझ्यासाठी इथिर आली आिहॳत 
याचहॳ तयाला खपूच निल िाटलहॳ...! 
तयानहॳ पढुहॳ िह८ऊन सिाांच्याकडहॳ पाित  ह८रात आरह८ळी ठह८कली..."थािंबा".....! 
 

तयाचा तह८ गगणभहॳदी आिा  ऐकून सारहॳ पशु पक्षी स्तब  झालहॳ...िहॳ पािताच िुसहॳनखान सु ा भारािनू गहॳला...! 
 

चला मागहॳ... ािा नघनू...यािंना आपली चूक सम ली आिहॳ.... ािा नघनू...! 
 

बा ीचहॳ िहॳ शबद ऐकताच सिा सिा हकडा कीटक मुिंगी,सपा,ित्ती,िाघ,अस्िल, सिंि  सहॳ आलहॳ िह८तहॳ तसहॳ नघून गहॳलहॳ 
....! 
 

एव्िाना िुसहॳनखानाची नम्म्यापहॳक्षा  ास्त फह९  मतृयुमुखी पडली िह८ती,उरलहॳली  खमी िह८ती...! 
 

या हििंस्त्र प्राण्यािंना कहॳ िळ शबदानहॳ मागहॳ घालाििंणारा िा िीर कह८ण याचहॳ कुतूिल िुसहॳनखानाला लागलहॳ िह८तहॳ. 
तयािंनहॳ बा ी च्या पात दहॴिी अिलीयाला पाहिलहॳ आजण तयाच्या पढुहॳ गुडघहॳ टहॳकून तयाच्या समह८र नतमस्तक 
िह८ऊन तलिार आडिी धरली...! 
 

बह८लला...ज्याच्या कहॳ िळ नािानहॳ मह८गली दरबारातील मह८ठमह८ठहॳ सरदार अदबीनहॳ झकुतात, ज्याची तलिार शत्रचूहॳ 
रक्त पऊन मगच म्यानात  ातहॳ असा मी िुसहॳनशिा मिम्मदशािी तझु्यासारख्या िरासमह८र शरण  ात आिहॳ....! 
 

क्रमश 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
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(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

समह८र काय आक्रीत घडत आिहॳ िहॳ खु  बा ी ला सु ा सम त नव्ितहॳ. 
कहॳ िळ कुतूिल,करमणकू म्िणनू िन्य प्राण्यािंशी आ िर तयानहॳ सिंिाद साधला िह८ता,तहॳ िन्य प्राणी आ  
तयाच्यासाठी धािनू आलहॳच पण चिंद्रगड िर आलहॳल्या आस्मानी सिंकटाला तयाच्या पायाशी लह८ळण घ्यायला 
लाित िह८तहॳ िहॳ पािून तह८ मनह८मन थक्क झाला िह८ता...! 
 

एक श्वास घहॳत तयानहॳ समह८र गुडघहॳ टहॳकून तलिार दह८न्िी िातात आडिी क न मान झुकिून बसलहॳल्या 
िुसहॳनखानाच्या दह८न्िी खािंद्याना ध न उठिलहॳ ि बह८लू लागला...उहठयहॳ खािंनसािहॳब..हकसीकहॳ  सामनहॳ झुकना एक िीर 
कह८ शह८भा निी दहॳता...और आप तह८ मिािीर िहॴ..! 
 

बा ीिंचहॳ तहॳ आपुलकीचहॳ बह८लणहॳ ऐकून िुसहॳनखानानहॳ तलिार फहॳ कून दहॳऊन बा ी ला मठी मारली....तह८ बह८लू 
लागला.. 
 

काबुल सहॳ लहॳकर किं दािार तक,और काश्मीर सहॳ लहॳकर कन्याकुमारी तक महॳरी पुरी ज िंदगी  ँग महॳ चली गयी 
लहॳहकन आप  हॴसा तीलस्मी सुरमा बिा र निी दहॳखा ज सकहॳ  एक इशारह८ पहॳ माशाअल्ला  िंगल कहॳ  बहॳरिम  ानिर 
भी चूप िह८  ातहॳ िहॴ... अल्लाि कहॳ  शरीफ बिंदहॳ कह९न िहॴ आप ? 

 

बा ी गालात हकिं चत िसला ि बह८लू लागला... 
 

खानसािब.. महॴ रा हॳ चिंद्रभान सरदहॳसाई का पुत्र बा ी सरदहॳसाई िु...चिंद्रगड सलतनत का रखिाला...! 
 

चिंद्रगड.....महॴ तह८ समझा था की चिंद्रगड  हॴसी मामुली सलतनत कहॳ  लयहॳ बादशाि िमहॳ भहॳ  कर महॳरा अपमान कर 
रिहॳ िहॴ...लहॳहकन आप  हॴसहॳ सुरमा सहॳ मलकर महॳरा यि भरम टूट गया....आ  सहॳ कहॳ िल चिंद्रगड िी निी यहॳ पुरा 
इलाका आ  सहॳ आपका िहॴ...आ  ाओ िमारहॳ गलहॳ लग  ाओ...! 
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दह८न्िी िीरािंची कडकडून मठी झाली आजण दह८घहॳिी शािी तिंबूत गहॳलहॳ. 
 नािरािंच्या िल्ल्यात शहॳकडह८ महॳलहॳली प्रहॳतहॳ एका बा ूला, खमी एका बा ूला अशी प्रतिारी करत िल्िहॳिाट ि 
उपचार सु  झालहॳ. 
 

नुरा िाँन िी िुसहॳनखानाची लहॳक. 
िुसहॳनखानाला मुलगा नसल्यानहॳ तयानहॳ आपल्या मुलीला मलुासारखहॳ िाढिलहॳ िह८तहॳ. 
मह८गली मह८हिमहॳत नूर िान स्िता िहडलािंच्या सह८बत यहॳत असहॳ. 
तला तर रात्रीच्या प्रकरणाचा खपू धक्का बसला िह८ता. 
िरिर शािंत,हिरिहॳगार हदसणारहॳ िहॳ  िंगल हकती मिाभयानक आिहॳ तचा प्रतयय तला आला िह८ता. 
मह८गलािंची शूर सहॳना तहॳ राक्षसी ित्ती सोंडहॳनहॳ उचलून धुणहॳ आपटतात तसहॳ आपटून मारत िह८तहॳ,िाघ सिंिािंनी हकतयहॳक 
िीरािंच्या नरडीचा घह८ट घहॳतला िह८ता,काळिीटाची शिंगहॳ पह८टातून आरपार  ाऊन आतडीच बािहॳर काढत 
िह८ता,हकतयहॳक अ गरहॳ सहॴ नकािंना पळखा दहॳऊन िाडािंचा चुरा करत िह८तहॳ,हकतयहॳक अस्िलािंची नखहॳ हृदय फाडून 
िातात घहॳत िह८ती...साप, ििंच ूकीटकािंची तर हकती शकार झाली असतील तयाची मह८ दाद नव्िती. 
आजण ती कू्रर  नािरहॳ हकिं बिुना हकडहॳ मुिंगी साप सु ा ज्याच्या आज्ञहॳनहॳ माघारी गहॳलहॳ तह८ "बा ी" काय प्रकार 
असहॳल असा िचार करत ती उभी िह८ती. 
 

ज िाच्या भीतीनहॳ तया रात्री हकतयहॳक सहॴ नक बथरलहॳ िह८तहॳ,तयािंना धीर दहॳण्याची ती काम करत िह८ती ततक्यात 
खु  बा ी तथहॳ आला,आजण तयाला पािून पढुचहॳ सहॴ नक भीतीनहॳ पळूनच गहॳलहॳ....! 
 

बा ी ला पािताच नुरा िान नहॳ पदर सािरत मागहॳ िटली....! 
 

बा ी बह८ल ूलागला.... 
 

आप औरत िह८कर इतनी अजच्छ तलिार चलाती िहॴ..यि दहॳखकर िम बिुत खशु िुयहॳ....! 
आमच्या पुऱ्या ियातीत एखादी स्त्री सु ा इतकी अप्र तम लढू शकतहॳ िहॳ पािून खरह८खर निल िाटलहॳ..." 
 

शुहक्रया...पण काल रात्री आम्िी तुमची  ी करामत पहिली ती कहॳ िळ दहॴिी करामत िह८ती...कुठून शकलात िी 
िद्या...? 

 

नूर िान चहॳ मराठीिर प्रभतुि पािून बा ी आश्चयाानहॳ बह८लला....तुम्िी मराठी सु ा बह८लता िहॳ निल आिहॳ...! 
 

नूर िान बह८लली...िह८ माझ्या खपू महॴ त्रणी मराठी आिहॳत ि गहॳली 5 िि ेमिाराष्ट्रात आिहॳ...मराठी बह८ल,ूसम ू 
शकतहॳ मी...." 
 

खपू छान....तुमची तलिार आजण भािा दह८न्िीिी आम्िाला आिडल्या...आमच्या गािचा आपण पािुणचार 
स्िीकारािा यासाठी मी आपणास आमच्या गािी चिंद्रगड ला तमु्िास ि तुमच्या िडील फह९ हॳसि उद्याचहॳ आमिंत्रण 
दहॳतह८..! 
 

हकिं चत ला नू ती बह८लली... र...आम्िी सिा यहॳऊ..असहॳ बह८लून ती नघनू गहॳली...! 



 

बा ी नहॳ दस्तुरखु  िुसहॳनखानला फह९ हॳसि गािात यहॳण्याचहॳ आमिंत्रण दहॳऊन बा ी तयाच्या पक्षा घह८डयािर तयाच्या 
अिंगरक्षकासि दह९डत गहॳला....! 
 

इकडहॳ सारहॳ चिंद्रगड रा हॳ चिंद्रभान च्या मिाला समह८र गह८ळा झालहॳ िह८तहॳ. 
रात्रभर गगनभहॳदी हकिं चाळ्यािंनी साऱ्यािंच्या काळ ाचा ठाि घहॳतला िह८ता. 
4 ि ाराच्या ि  शहॳ दह८नशहॳ धारकरी कसहॳ हटकणार ? 

रात्रीच फन्ना उडाला असणार अशी काळ ीची कु बु  सु  झाली िह८ती. 
आता सारहॳ सिंपणार...300 िि ेरक्ताचहॳ पाणी क न स्िा भमान  पत मानानहॳ चिंद्रगड चहॳ स्िातिंत्रय अबा धत ठहॳिलहॳलहॳ 
चिंद्रभान ि तयािंचहॳ ििंश  तयािंच्या तयागाची हि निााणीची िहॳळ..! 
उद्या िुसहॳनखान ि मह८गली फह९ हॳचा लोंढा चिंद्रगड िर कह८सळणार आजण सारहॳ सारहॳ न  िह८णार..! 
डह८ळ्यािंच्या कडा ओलाित, आििंढा गळत,मह८ठा श्वास घहॳऊन रा हॳ चिंद्रभान सायाा गािकयाांना उ हॳशनू बह८ललहॳ. 
 

"गडयानह८,प्रसिंग बाका आिहॳ.आपला स्िा भमान,स्िातिंत्रय  र हटकिायचहॳ असहॳल तर आता सिाांनी िातात शस्त्रहॳ 
घ्या... र ज िंकाल तर इ तिासात अमर व्िाल आजण िारलात तर िुतातमा व्िाल...आपली तरणी ताठी पह८र काल 
तया छािणीिर तुटून पडली...तयािंचहॳ  ीिाचहॳ कािी बरहॳ िाईट झालहॳ असहॳल आजण नसहॳल िी... आपण सिाांनी 
मरहॳपयांत लढायचहॳ....बह८ला....आिहॳ मिं ूर ???? 

 

मिं ूर....मिं ूर..... 
 

सारा गाि एका सुरात बह८लला आजण ततक्यात चिंद्रगड च्या समह८रच्या डोंगरातनू धळुीचहॳ लह८ट उडू 
लागलहॳ...चह९ताड थडाडत घह८डयािंच्या टापा कानािर यहॳऊ लागल्या....सिाांनी न र रह८खनू पाहिलहॳ आजण काळ ातनू 
आनिंदाची लकहॳ र उडाली.......बा ी......बा ी....बा ी.......! 
 

रा हॳ चिंद्रभान धाय मह८कलून रडू लागलहॳ...तयािंना िश्वास बसहॳना की दह९डत यहॳणारहॳ अश्वपथक चिंद्रगड च्या ि याचहॳ 
नशाण आकाशात फडफड करत यहॳत िह८तहॳ....! 

 

सारा गाि तयािंच्या स्िागताला पढुहॳ गहॳला....... 
 

बा ी ि तयाचहॳ सिकारी गािातील मुख्य प्रिहॳशद्वारातनू आत आलहॳ आजण गािकऱ्यासमह८र घह८डयाि न पाय उतार 
झालहॳ. 
सुिा सनी िळद कुिं कू लािनू तयािंचहॳ औक्षण क  लागल्या....गािकरी फुलहॳ उधळू लागली....! 
 

चिंद्रगड चहॳ स्िातिंत्रय अबा धत राखनू ि याची परिंपरा प्र तकूल पररजस्थतीत कायम ठहॳित िाघासमान चालत 
आजण सायाा गािचहॳ अ भनिंदन स्िीकारत बा ी चिंद्रभान रा ािंच्या दशानाला नघाला.....! 
 

बा ीनहॳ िहडलािंचहॳ दशान घहॳतलहॳ ि स िस्तर घडलहॳला प्रकार तयािंच्या कानािर घातला. 
चिंद्रभान ला िश्वास बसहॳना की उद्या िुसहॳनखान फह९ हॳसि आपल्या गािात भह८ नास यहॳणार आिहॳ. 
तयािंनहॳ सिा गािकयाांना बह८लािनू उद्या भह८ नाचहॳ नयह८ न करायचा आदहॳश हदला...! 



 

हदिस उगिला ,कोंबडयानहॳ बािंग हदली आजण चिंद्रगड च्या समह८रच्या डोंगराि न चािंद सतारा असलहॳला मह८गली 
ध्ि  ि मागहॳ समुद्रासारखी मह८गली फह९  हदसू लागली....! 
 

सारा गाि आनिंदात िह८ता,यहॳणाऱ्या पािुण्यािंचा पािुणचार करण्यात  हॳ तहॳ व्यस्त िह८तहॳ...! 
 

आजण म ल दरम ल करत िुसहॳनखान मह८गली फह९ हॳसि चिंद्रगड मध्यहॳ डहॳरहॳदाखल झाला. 
गािाला यात्रहॳचहॳ स्ि प आलहॳ. 
प्रतयहॳक गािकरी तळमळीनहॳ आपल्या पािुण्यािंचा पािुणचार करण्यात व्यस्त िह८ता. 
 

िुसहॳनखान ि नूर िान रा हॳ चिंद्रभान यािंच्या मिालात आदरा तथ्य स्िीकारत गहॳल्या. 
शिंग,ततुाऱ्या,िलगी या मराठ्मह८ठ्या प तीनहॳ तयािंचहॳ स्िागत झालहॳ. 
रा हॳ चिंद्रभान ि िुसहॳनखान यािंच्या रा कीय चचलेा रिंग चढला....! 
 

बा ी नहॳ नूर िान ला सारा मिाल हफरिनू दाखिला. 
 

नूर िान बह८लली....रा ा ी,तमुच्या पािूनचारानहॳ आम्िाला आमच्या आईची आठिण झाली. 
खपू चािंगलहॳ लह८क आिहॳत तुमच्या गािात,आम्िी िा तुमचा पािूनचार कधीिी िसरणार नािी...! 
 

नूर िान च्या बह८लण्यानहॳ बा ी हकिं चत िसला ि बह८ल ूलागला..... 
 

पािुणा िा चिंद्रगड िा सयािंना दहॳि असतह८,आजण दहॳिाचा पािूणचार करणहॳ िहॳ पणु्याचहॳ काम आिहॳ...! 
 

दह८घािंचीिी न रहॳला न र भडली आजण एका अना मक आकिाणात दह८घहॳिी बािंधलहॳ गहॳलहॳ,आजण दु नयहॳचा िसर 
पडला,दह८घहॳिी एकमहॳकािंच्या मठीत िसािलहॳ....दहॳिभान िस न तहॳ क्षणभर तसहॳच बािुपाशात अडकलहॳ गहॳलहॳ िह८तहॳ...! 
 गाचा तयािंना िसर पडला िह८ता....शरीरहॳ दह८न मात्र मनहॳ एक झाली िह८ती...एक अशी अनुभतूी ज्यात आता 
मळिायचहॳ असहॳ कािीच राहिलहॳ नािी असा अनुभि यहॳतह८....यालाच प्रहॳम म्िणतात का ? 

नक्कीच....प्रहॳम प्रहॳम म्िणतात तहॳ िहॳच....आयुष्यात ज्यानहॳ कहॳ लहॳ आिहॳ तयालाच िहॳ सम णार...! 
नािी.. बलकुल नािी...ज्यानहॳ कधी कहॳ लहॳच नािी फक्त तयािंनाच िहॳ सम णार....! 
 

•●●क्रमश: ●●• 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 

 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


बा ीिंद 

भाग क्र.१६ िा. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ििाानुिि ेपािसाच्या कहॳ िळ एका थेंबाची तिान घहॳऊन आससुलहॳल्या  मनीिर एकाकी धवु्िाधार पािसानहॳ सुरिात 
करािी, मीनीच्या धुिंद सिुासानहॳ आसमिंत दरिळून  ािा आजण सारी सृ ी तपृ्त व्िािी...अगदी असहॳच कािीसहॳ 
नुरा िाँ आजण बा ी च्या अिंतमानात घडत िह८तहॳ. 
एक आनिंदाची अना मक लकहॳ र तयािंच्या सिाांगात उठली िह८ती. 
एकमहॳकािंच्या मठीत स्िगीय सुखहॳ अपुरी पडािीत अशी अिस्था....! 
 

असहॳच कािी क्षण गहॳलहॳ अन बा ी भानािर आला,तयानहॳ नुरा िाँ चहॳ बिुपाश मह८ठ्या मुजश्कलीनहॳ सह८डिलहॳ आजण 
एक जस्मत िास्य करत बह८ल ूलागला...! 
 

रा कुमारी ी.. क्या  मीन और आस्मान कभी एक िह८ सकता िहॴ...? 

माझी आजण तुमची भहॳट या  न्मात तरी शक्य आिहॳ ? 

 

यािर नुरा िा ँबह८लली...! 
 

क्यह८ निी रा ा ी....नक्कीच...आ िर आयुष्यात  ण ूकािी तुमचीच िाट पाित मी  गत िह८तहॳ की काय असहॳ 
िाटत आिहॳ...! 
 

हदघहॳिी जस्मतिास्य करत मिारा  ि िुसहॳनखान ज थहॳ चचते बसलहॳ िह८तहॳ तथहॳ पह८िचलहॳ..! 
 

एव्िाना सायाा गािाला यात्रहॳचहॳ स्ि प आलहॳ िह८तहॳ. 
सिा गािकरी मह८ठ्या आनिंदानहॳ िुसहॳनखानािंच्या फह९ हॳच्या पािूनचारात व्यस्त िह८तहॳ.! 
 

आ ची रात्र सारहॳ इथहॳच मकु्काम करणार िह८तहॳ,ि उद्या हदिस उगिण्याआधी गाि सह८डून  ाणार िह८तहॳ तहॳ 
कायमचहॳच....परत कधीिी चिंद्रगडिर कह८णतािी बादशािी अिंमलदार यहॳणार नव्िता..! 
चिंद्रगड चहॳ स्िातिंत्रय अबा धत रािणार िह८तहॳ...! 
सिा गािकरी आनिंदात िह८तहॳ. 
 

रा हॳ चिंद्रभान यािंच्या मिालात िुसहॳनखान सि बा ी ि नुरा िाँ यािंची चचाा रिंगली िह८ती. 
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िुसहॳनखान बा ीला बह८लला...! 
 

रा ा ी..आप ज तनहॳ बिादरू िहॴ,आपकहॳ  पता ी भी आपसहॳ ज्यादा बिा र िहॴ...! 
रा नीती कहॳ  बारहॳ महॳ इनकहॳ   हॴसा ज्ञान मैंनहॳ आ तक हकसीसहॳ निी सुना...! 
 

िमहॳ फक्र िहॴ,इस दख्खन की मूिीम महॳ िमहॳ आप  हॴसहॳ दह८स्त मलहॳ..! 
 ब िम आग्रा  ायेंगहॳ आपकहॳ  लयहॳ बादशाि सहॳ  र दरख्िास्त करेंगहॳ...! 
 

यािर रा हॳ िसत उत्तरलहॳ....! 
 

 र खानसािहॳब...आ िर मह८गलािंच्या अन्याय,अतयाचाराच्या कथा ऐकत आम्िी मह८ठहॳ झालह८. 
आपल्यासारखा नहॳकदील सपहॳसालार भी मह८गल फह९  महॳ िह८ सकता िहॴ...सचमुच िम सारहॳ िहॴराण िहॴ...आपकी 
दह८स्ती का क ा िम चिंद्रगड कहॳ  लह८ग कभी निी भुलेंगहॳ...! 
 

सिा िसत उठलहॳ...! 
 

बा ी रा हॳ..क्यह८ न आप िमारी बहॳटी कह८ आपका चिंद्रगड निी हदखा लातहॳ...! 
आपकी  ानिरह८न की भािा का रिस्य  र बताईयहॳ..! 
िम और रा साब अभी खबू बातहॳ करेंगहॳ..! 
 

नक्की खानसािब...िम रा कुमारी ी कह८ चिंद्रगड घुमाकर लातहॳ िहॴ...शाम िह८णहॳ तक िम लह९ट आयेंगहॳ..! 
 

असहॳ म्िणनू बा ी ि नूर िा नघनू गहॳली..! 
 

आपल्या "पक्षा" घह८डयािर मािंड ठह८कली आजण नुरा िाँ नहॳ तच्या घह८डयािर मािंड ठह८कून तहॳ दह८घहॳिी दह९डत चिंद्रगड 
च्या  िंगलात नघालहॳ....! 
 

बा ी च्या  िंगलात यहॳताच सिा पश ुपक्षी  नािर कीटकािंनी एकच कल्लह८ळ मा िला...! 
 

 हॳ तहॳ तयाच्या  िळ यहॳऊ लागलहॳ...! 
 

तया  नािरािंना पािून बा ी जस्मत िास्य करत नुरा िाँ ला बह८लला.....! 
 

रा कुमारी ी िहॳ सिा माझहॳ सििंगडी पिा...यािंच्या शिाय मी कािीच नािी. 
माझा हदिस-दीिस या सिाांच्यासह८बत  ातह८. 
चिंद्रगड ची खरी दह९लत म्िण हॳ िी  नािरहॳ आिहॳत...या सिाांची भािा मला सम तहॳ. 
यािंचहॳ सुख दःुख सिाकािी िहॳ मला सािंगतात ि मी तयािंची माझ्या माझ्या परीनहॳ मदत करतह८..! 
खपू म ा यहॳतहॳ यािंच्यासह८बत  ीिन  गण्यात...! 
 

यािर आश्चया व्यक्त करत नुरा िाँ बह८लली...पण रा सािब...या हििंस्त्र पशूिंची भािा तमु्िास कशी काय अिगत 



आिहॳ ? 

खरह८खर िा कहॳ िळ चमतकार आिहॳ. 
एखाद्या दहॳिदतूालाच िी भािा सम ु शकतहॳ..खरह८खर आम्िी सिा तुमच्यापढुहॳ नतमस्तक आिह८त. 
 

यािर िसत बा ी उत्तरला. 
कािी नािी रा कुमारी...एकदा एकमहॳकािंची मनहॳ सम ू लागली की  गातल्या सिा भािा एकच आिहॳत याची 
अनुभतूी यहॳतहॳ..! 
प्रतयहॳक प्राण्यािंचहॳ एक िहॳगळहॳ िश्व असतहॳ,प्रतयहॳकाला समस्या,सिंकटहॳ असतात...पण मन मह८कळहॳ करायला कह८णीच 
नसतहॳ...ज्याला आपलहॳ आपलहॳ म्िणत असतह८...तहॳ सु ा आपल्या माणसािंची मनहॳ ओळखायला अपुरहॳ असतात..! 
बघा ना...िा ची ची करणारा प्रचिंड ित्ती..पण मनानहॳ खपूच िळिा आिहॳ.... बचारा सिा गह८ ी मला सािंगत असतह८. 
िहॳ िाघ, सिंि,सपा, ििंचू....सिाच्या सिा बह८लू शकतात. 
तयािंनािी मन आिहॳ...फक्त मनषु्य आजण तहॳ यािंच्यातील अििंकाराचा अभहॳद्य पडदा  ह८िर लिंघून आपण पढुहॳ  ात 
नािी...तह८िर..बह८लणाऱ्या माणसािंचीिी मनहॳ आपण सम ू शकणार नािी.....! 
 

तयािंच्या दह८घािंची िी चचााच सु  असतानाच एक घार उिंच आकाशात घरट्या घालत घालत मह८ठ्यानहॳ आिा  
करत खाली यहॳऊ लागली आजण बा ीिंच्या अिंगािर सहदाशी काटा आला...तयानहॳ कान टिका न तया घारीकडहॳ 
पहिलहॳ आजण बहॳभान िह८ऊन तह८ पक्षा घह८डयािर स्िार झाला आजण बहॳताल दह९डत चिंद्रगड च्या िाटहॳला लागला...! 
 

तयाच्या पाठह८पाठ नुरा िा ँपण नघाली... तला कािी सम हॳना की बा ी असा बहॳभान िह८ऊन का नघाला 
आिहॳ...ती तयाला िाका मारत िह८ती ,पण कािीच ऐकण्याच्या मनजस्थतीत तह८ नव्िता..! 
 

तयाला घारीच्या एकसारख्या ओरडण्याचा अथा सम ला िह८ता......बा ी...तझु्या चिंद्रगड ची राखरािंगह८ळी उठली 
आिहॳ. 
ि ारह८ पठाण एका हदिसात  िंगल पार क न तझु्या राज्यािर तटूुन पडलहॳ आिहॳत...तझुी माणसहॳ मरत 
आिहॳत....तुझ्या गािात आलहॳला िुसहॳनखान तुझा मत्र नसून तुझा घात करायला आलहॳला तझुा शत्र ूआिहॳ..." 
 

बा ी च्या डह८ळ्यात आग िह८ती. 
तयाचहॳ दह९डणहॳ बहॳभान झालहॳ आजण लािंबूनच लह८कािंच्या गगनभहॳदी हकिं चाळया तयाच्या कानी पडल्या...असिंख्य लह८क 
मह८गली तलिारीखाली कापलहॳ गहॳलहॳ िह८तहॳ...शहॳकडह८ पठाण िातात निंग्या तलिारी घहॳऊन मुलाबाळािंच्या कत्तली करत 
िह८तहॳ. 
बा ी चा रािता मिाल पहॳटला िह८ता....सारहॳ न  झालहॳ िह८तहॳ..! 
रा हॳ चिंद्रभान िहॳ िुसहॳनखानाशी लढता लढता गतप्राण झालहॳ िह८तहॳ....! 
 

कािीच शल्लक नव्ितहॳ...कहॳ िळ मह८गली अतयाचार हदसत िह८ता...! 
 

बा ी च्या डह८ळ्यात आता रक्त उतरलहॳ िह८तहॳ...समह८र तहॳ धप्पाड मह८गली िशम िातात रक्ताळलहॳल्या तलिारी घहॳऊन 
चिंद्रगड िासीयािंची कत्तल करत िह८तहॳ. 
गह८ड बह८लनू आपला ि आपल्या िहडलािंचा कहॳ लहॳला िा िश्वासघात तयाला ज व्िारी लागला िह८ता. 



बा ी नहॳ कमरहॳची तलिार उपसली आजण तफुान दह९डत असलहॳल्या घह८डयाि न झहॳप टाकली ती सरळ समह८र 
कत्तल करत असलहॳल्या िशमाच्या छातीिर. 
 

तलिार छातीतनू आरपार करत बा ी नहॳ आकाशाकडहॳ पाित एक गगनभहॳदी हकिं चाळी फह८डली आजण समह८र हदसहॳल 
तयाचहॳ तुकडहॳ क  लागला..! 
 

सळसळतया ना गणीसारखी तलिार हफ  लागली आजण  ह८ आडिहॳ यहॳईल तयाची खािंडह८ळी उडू लागली. 
बा ी नहॳ कहॳ िळ एकट्यानहॳ तफुान कत्तल मािंडलहॳली पािून नुरा िाँ नहॳ सु ा समशहॳर उपसली आजण तनहॳिी लढा 
सु  कहॳ ला. 
आता हि लढाई कहॳ िळ बा ी ची नव्िती... तची सु ा िह८ती. 
प्रतयक्ष तच्या बापानहॳ असा घह८र िश्वासघात कहॳ लहॳला तला मनस्िी दःुखी क न गहॳला िह८ता. 
आता मरण आलहॳ तरी बा ी सह८बत मरायला ती स  झाली आजण तची समशहॳर तच्याच फह९ हॳचहॳ रक्त पऊ 
लागली..! 
 

बा ी च्या हकिं चाळन्यानहॳ  िंगलातील सिा प्राणी चिंद्रगड कडहॳ दह९डू लागली. 
ििारी सपा,काटहॳ फहॳ कणारी साळीिंदर, चत्तहॳ,िाघ, सिंि,अस्िलहॳ,ित्ती...शहॳकडह८ प्राणी आपल्या ज िलग मत्रासाठी चिंद्रगड 
िर तुटून पडलहॳ....आजण बा ी च्या एकाकी लढ्याला बळ मळालहॳ...! 
 

ित्तीच्या पायाखाली क लिंगड फुटािहॳ तसहॳ मह८गली सहॴ नकािंची मुिंडकी फुटू लागली. 
सपाां चािल्यानहॳ तोंडात फहॳ स यहॳऊन सहॴ नक म  लागलहॳ...! 
िाघ सिंि तर चिंध्या फाडाव्यात तशी माणसहॳ फाडून टाकू लागळी. 
साळीिंदराची काटहॳ गळ्यात घसुत प्राण घहॳऊ लागली...! 
 

आजण बा ी ि नुरा िाँ ची तलिारी तुफान कत्तल क  लागली. 
 

बघता बघता नम्म्यापहॳक्षा  ास्त फह९  कत्तल झाली िह८ती. 
 िळपास दह८न तास चाललहॳलहॳ िहॳ मिाभयानक थरारनाट्य आता रिंगात आलहॳ िह८तहॳ. 
 

नुरा िाँ पुरती दमली िह८ती. 
तच्या सिाांगातनू रक्ताच्या धारा िािू लागल्या िह८तया. 
तला चक्कर आली आजण ती तह८ल  ाऊन पडली. 

 

कत्तल आजण मरणाच्या भीतीनहॳ सारी फह९  डोंगरिाटहॳनहॳ पळू लागली आजण बा ी चहॳ लक्ष नुरा िाँ कडहॳ गहॳलहॳ..! 
 

तयानहॳ क्षणात तलिार टाकली आजण तची मान आपल्या िाती ध न तला सािध क  लागला...! 
 

आता तच्या शिाय बा ी चहॳ कह८णी नव्ितहॳ....ती सािध झाली. 
 

प्रचिंड  खमहॳनहॳ रक्त खपू गहॳलहॳ िह८तहॳ..! 



 

ती बह८लू लागली.....रा हॳ,मला माफ करा. 
माझ्या िहडलािंनी तुमचा कू्रर िश्वासघात कहॳ ला ,तुमच्यासाठी मला मरण आलहॳ,मी माझहॳ पाप माझ्या रक्तानहॳ 
धुिनू  ात आिहॳ......तुमच्यासारखा िीर मी आ िर पहिला नािी....तमु्िी बा ी नािी...तर बा ीिंद 
आिात....बा ीिंद....बा ीिंद....! 
 

असहॳ बह८लत नुरा िा ँनहॳ डह८ळहॳ मीटलहॳ...! 
साऱ्या चिंद्रगड बरह८बर आयुष्यात प्रथमच कहॳ लहॳलहॳ प्रहॳमिी बा ीिंच्या आयुष्यातनू कायमचहॳ गहॳलहॳ म्िणनू तह८ उठून 
उभा रािून  ह८र ह८रानहॳ रडू लागला....! 
 

इतक्यात एक बाण सु सु करत आला आजण तयानहॳ बा ीिंच्या छातीचा िहॳध घहॳतला......! 
गतप्राण िह८ऊन बा ीिंचहॳ तह८ दहॳि खाली कह८सळला. 
 

सारहॳ सिंपलहॳ. 
 

तहॳव्िापासनू तहॳ आ तागायत िहॳ  िंगल शापीत झालहॳ आिहॳ. 
इथहॳ यहॳणारा प्रतयहॳक माणसू आ िर ज ििंत माघारी गहॳला नािी. 
आ  100 िि ेिह८ऊन सु ा बा ीिंद चहॳ भूत या  िंगलात भटकतहॳ..! 
 

कहॳ िळ आम्िीच नव्िहॳ तर मह८ठमह८ठहॳ सत्ताधीश सु ा बा ीिंद च्या  िंगलात पाऊल ठहॳित नािी...! 
 

आजण आ  कहॳ िळ तुमच्या अल्लड पणामळुहॳ एका भयानक सिंकटात आपण अडकलह८ आिह८त...आपण आता 
बा ीिंद च्या  िंगलात आिह८त...आपलहॳ मरण नक्की...! 
 

सािीत्री मह८ठ्या चिंतहॳत हि सारी कथा खिंडह८ ी ला सािंगत िह८ती आजण तह८ लक्षपिूाक तहॳ ऐकत िह८ता...! 
 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.१७ िा. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

िुिंदका दहॳत रडत असणाऱ्या सा ित्रीच्या खािंद्याला धरत खिंडह८ ी नधाारी शबदात बह८लला.... 
 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


सािीत्री....रडू नकह८. 
िा खिंडह८ ी तुझ्या सह८बत असताना बा ीिंद काय..साक्षात यम  री आला तरी तयाला चार िात करािी लागतील 
या खिंडह८ ी बरह८बर...! 
 

शिछत्रपतीिंचा धारकरी आिहॳ मी,आम्िाला भतुहॳ लागत नािीत...उलट भतुानाच आम्िी लागतह८. 
या खळुचट मनाच्या कल्पना असतात साऊ... असहॳ म्िणत खिंडह८ ी नहॳ तलिार उपसली आजण बह८लू लागला...! 
 

आता मला िा बा ीिंद ि तयाचहॳ झपाटलहॳलहॳ  िंगल काय आिहॳ याचा उलगडा कहॳ लाच पाहि हॳ..असहॳ म्िणत तह८ 
उठला..! 
 

तयाच्या न रहॳत तयाच्या िचारािंचा ठामपणा िह८ता,दृढ नश्चय िह८ता तह८ स्ितःच्या मनगटािर आजण चत्तात िह८तहॳ 
तहॳ शिछत्रपती. 
 

िी हिम्मत,िी ताकत तयाच्यात आली िह८ती ती शिा ी मिारा ािंच्या उत्तुिंग  ीिनप्रकाशामुळहॳ ..कहॳ िळ खिंडह८ ीच 
नव्िहॳ...तयािंचहॳ सारहॳ सारहॳ सििंगडी उरात अशी  ग ज िंकायची उमहॳद ठहॳित िह८तहॳ...! 
मू तामिंत ज ,प्रहॳरणहॳचा झरा...मिारा  शिछत्रपती. 
 

एव्िाना तािंबडिं फुटलिं िह८त..! 
तयानहॳ पढुहॳ िह८ऊन रात्री ज्या आता हकिं काळीनहॳ तयाचहॳ लक्ष िहॳधनू घहॳतलहॳ तकडहॳ मह८चाा िळिला. 
 

समह८रच एक मनुष्याचा दहॳि गतप्राण िह८ऊन पडलहॳला िह८ता. 
 रा नरखनू पहिलहॳ अन  ाणिू लागलहॳ की तह८ भल्ल असािा. 
 

कदा चत सा ित्रीच्या पाठलागात तह८ इथिर पह८चला असािा आजण "बा ीिंद" च्या यहॳण्यानहॳ घाब न इकडहॳ तकडहॳ 
लपला असािा ि रात्री तयाला कह८णीतरी ठार कहॳ लहॳ असािहॳ...! 
 

एक मह८ठा श्वास घहॳत खिंडह८ ी नहॳ सािीत्री चा िात धरला. 
िातािर शरक्याचहॳ िहॴभिाचहॳ प्रतीक उगिता सयुा गोंदनानहॳ गोंदलहॳ िह८ता...! 
 

खिंडह८ ी बह८लला...साऊ मला सािंग... र बा ीिंद तझु्या समह८र िह८ता,तर तयानहॳ तलुा का ठार कहॳ लहॳ नािी ?? 

 

कािीशी घाबरत ती बह८लली, 
 

काल मी इथहॳ पह८िह८चलहॳ आजण ती भयानक घटना घडली. 
िहॳगिहॳगळी हििंस्त्र  िंगली प्राणी हकिं चाळत िह८ती. 
मी क्षणात ओळखलहॳ की भल्लािंच्या भीतीनहॳ मी बा ीिंद च्या ि ीत पाऊल ठहॳिलहॳ आिहॳ. 
आजण काल मी तयाला पाहिलहॳ. 
घारहॳ डह८ळहॳ,कह८िळी दाढी,अना मक असहॳ गूढ िास्य आजण सभह८ितालच्या अणरुहॳणचुा स्िामी असल्याची एक 
प्रकारची मगु्ररी हदसत िह८ती तयाच्या स्िभािात..! 



माझी भीतीनहॳ गाळण उडाली िह८ती,समह८र दह८न िाघ माझ्याकडहॳच यहॳतािहॳत िहॳ पािताच मला मूच्छाा आली..! 
परत तह८ कुठहॳ गहॳला मला कािीच आठित नािी..! 
 

 हॳव्िा  ाग आली तहॳव्िा 2 भल्ल अ नूिी माझ्या मागािर िह८तहॳ,तहॳ माझ्या शु ीिर यहॳण्याची िाटच पाित बसलहॳलहॳ 
िह८तहॳ. 
मी सािध िह८ताच िासनातमक न रहॳनहॳ तहॳ िसू लागलहॳ,मी तयािंच्यािर िल्ला करत मागहॳ पळून  ाण्याचा तयारीत 
िह८तहॳ ततक्यात  िंगलात पुन्िा  नािरािंच्या हकिं चाळया पडल्या ि माझ्याअगह८दर तहॳच भल्ल धाऊ लागलहॳ..! 
 

धािता धािता मी इथहॳ पह८िह८चलहॳ तर दु नच तमु्िी यहॳताना हदसला आजण माझहॳ हृदय अक्षरशः आनिंदानहॳ भ न 
गहॳलहॳ, ण ूमाझहॳ आपलिं कह८णी माझ्यासाठी इथिर आलहॳ आिहॳ..! 
मी क्षणात तुमच्या मागहॳ यहॳऊन तुमचहॳ तोंड दाबत इथहॳ लपिलहॳ आजण समह८र या भल्लाला कदा चत बा ीिंद हकिं िा 
तयाच्या  नािरािंनी मा न टाकलहॳ असािहॳ...! 
 

सिा प्रसिंग सािंगत असताना सािीत्री गहिि न रडू लागली अन खिंडह८ ीच्या मठीत िसािली..! 
तच्या आकजस्मत मठीनहॳ खिंडह८ ीच्या सिाांगातनू  ण ूिी  थरारली...! 
तयानहॳ तला सम ित तची मठी सह८डिली...तह८ बह८ल ूलागला...! 
 

"साऊ... तुला पहिल्यािंदाच पहिलहॳ अन आयुष्यात प्रहॳम कशाला म्िणतात याची अनुभतूी आली. 
तु बहॳरडाशी एकटी सामनहॳ गहॳलहॳलहॳ ऐकलहॳ आजण माझ्या िातातून कािी सुटत आिहॳ असहॳ िाटू लागलहॳ आजण मी 
कह८णतािी िचार न करता मह८हिमहॳिर असनूिी कताव्य िस न तझु्यामागहॳ आलह८...मी  र तुला  िंगलातनू घहॳऊन 
आलह८ नसतह८ तर तुलािी गमािून बसलह८ असतह८ आजण माझहॳ कताव्य सु ा...! 
माझहॳ ज तकहॳ  तझु्यािर प्रहॳम आिहॳ ततकहॳ च माझ्या कताव्यािर...असहॳ म्िणत तयानहॳिी साऊ ला मठी 
मारली...दह८घहॳिी कािी क्षण तसहॳच उभहॳ िह८तहॳ...! 
माझ्यािर िश्वास ठहॳि..मी सिा ठीक करहॳन..! 
 

कािी क्षण गहॳलहॳ आजण  िंगलात पुन्िा बा ीिंद च्या यहॳण्याची चािूल लागली. 
पशु पक्षी  नािरहॳ हकिं चाळू लागली...! 
 

सा ित्रीनहॳ क्षणात खिंडह८ ीचा िात धरला आजण म्िणाली...चला... िळच गुिा आिहॳ...लह९कर बािहॳर पडूया.... बा ीिंद 
च्या तािडीतून ज ििंत रािणहॳ सह८पहॳ नािी...! 
 

धीराच्या शबदात खिंडह८ ी बह८लला.... 
साऊ माझ्यािर िश्वास ठहॳि...मी सामनहॳ िह८तहॳ तयाच्या...साधलहॳ तर 100 ििााची तुमची कल्पना खह८टी 
ठरहॳल..आजण त ूम्िणतहॳस तसहॳ खरहॳच नघालहॳ..तर मात्र असा अनुभि माझ्या िहॳरखातयाला सािंगहॳन...दह८न्िी साधलहॳ 
 ाईल..! 
 

असहॳ म्िणत तह८ ज कडून आिा  यहॳत आिहॳ तकडहॳ  ाऊ लागला....! 
 



दाट  िंगलात हकरा झाडीत चत्र ि चत्र आिा  यहॳत िह८तहॳ..पढुहॳ  ाईल तसहॳ आिा  तीव्र िह८त िह८तहॳ...आजण एक 
िळण घहॳतलहॳ तह८ पढुहॳ तहॳ िििंगम दृश्य हदसलहॳ..! 
 

कमरहॳला तलिार अडकिून तह८ धीरगिंभीर पु ि एका मह८ठ्या दगडािर उभा िह८ता..आसपास  िंगली  नािरहॳ बसली 
िह८ती...! 
 

खिंडह८ ी ि सािीत्री ला पािताच बा ीिंद नहॳ जस्मत िास्य कहॳ लहॳ आजण  ह८रात ग ाना कहॳ ली....! 
 

"स्िागत आिहॳ यह८ध्या ,तुझहॳ मी माझ्या  िंगलात स्िागत करतह८...असहॳ बह८लत तह८ दगडाि न खाली झहॳपािला...! 
 

खिंडह८ ी ला कािीच सम हॳना काय घडत आिहॳ तहॳ...िहॳ भतू असहॳल तर ििहॳत का उडत आलहॳ नािी... र नािी तर 
100 िि े गलहॳच कसहॳ...डह८क्यात प्रश्नािंचहॳ कािूर मा लहॳ...सा ित्रीच्या तर हृदयाची घालमहॳल सु  झाली...! 
 

प्रसिंगाचहॳ गािंभीया राखत खिंडह८ ी नहॳ तलिार समह८ न चालत यहॳत असलहॳल्या बा ीिंद िर रह८खली...! 
तहॳ पािताच पक्षी,कीटक आजण प्राण्यािंनी पुन्िा  ह८रात आिा  िाढिला..िाघािंच्या डरकाळ्या फुटल्या...पण शािंत 
बा ीिंद नहॳ िात िर कहॳ ला तसहॳ सिा प्राणी शािंत झालहॳ....! 
 

तयानहॳ मह८ठ्या आिा ात एक गूढ आिा  काढला...तह८ एक सािंकहॳ तक आिा  िह८ता,क्षणात सारी  नािरहॳ,पश,ुपक्षी 
तथनू नघनू  ाऊ लागलहॳ... िंगल एकदम मह८कळहॳ भासू लागलहॳ..! 

 

समह८र चालत यहॳत असलहॳल्या बा ीिंद नहॳ पुन्िा दह८न्िी िात िर कहॳ लहॳ आजण डह८ळहॳ मटून पुन्िा एक गूढ आिा  
कहॳ ला...क्षण,दसुरा क्षण... िंगलाच्या बा ूनहॳ शहॳकडह८ घह८डहॳस्िार िातात तलिारी,भालहॳ घहॳऊन ि र झालहॳ..! 
 

सारहॳ  िंगल स्िारािंच्या गदीनहॳ भ न गहॳलहॳ...तयातल्या एका स्िाराच्या िातात भव्य असा परमप ित्र"भगिा ध्ि " 
िह८ता...! 
 

खिंडह८ ीनहॳ िातातील तलिार टाकली...तह८ पुटपटुला...भगिा  रीपटका ...? 

 

ज्याच्यासाठी ि ारह८ िीरािंनी आयुष्याची िह८ळी क न ,रक्त सािंडून हििंदिी स्िराज्य शिा ी मिारा ािंच्या 
नहॳततृिाखाली नमााण कहॳ लहॳ...असा स्िराज्याचा भगिा ध्ि  तया स्िाराच्या िातात पािताच...खिंडह८ ी कमरहॳत 
झुकला....एक ...दह८न...तीन....मानाचहॳ तीन मु रहॳ तयानहॳ तया परमप ित्र ध्ि ाकडहॳ पािून कहॳ लहॳ...! 
 

•●●क्रमश●●• 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


बा ीिंद चहॳ पूिीचहॳ भाग खालील लिंकि न िाचा..! 
https://facebook.com/kustimallavidya/albums/583649891795060/?ref=content_filter 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.१८ िा. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

खिंडह८ ी नहॳ एक दीघा श्वास सह८डला आजण तया चह९घािंकडहॳ एक दृ क्षहॳप टाकला. 
स ाा,सखाराम,नारायण आजण मल्िारी गिंभीर पणहॳ खिंडह८ ी भूतकाळ तयाच्याच तोंडून ऐकत िह८तहॳ..! 
 

एव्िाना खपू दरू आपण चालत आलह८ आिह८त याची  ाणीि तया पाचिी  णािंना झाली. 
 

सखाराम बह८लला....खिंडह८ ीराि,तुमची कथा लईच भारी िळणािर गहॳली िाय गडया. 
ज त्रापािंच आिा  बी िळकता यहॳतयात हि मातूर निालच िाय...! 
 

निाल ? 

निाल नव्िहॳ...मिाआश्चया िह८तहॳ तहॳ. 
खिंडह८ ी बह८लनू गहॳला. 
 

स ाा मध्यहॳच थािंबिनू सखाराम ला बह८लला...कारभारी हि कथा ऐकत लई लािंब आलूया आपण.. नदान 
खिंडह८ ीराि नदान सािंगा तरी अ नू हकतीसा दरू  ायाचिं िाय आपणासनी ? 

 

खिंडह८ ी बह८लला...झालिं..अ नू एक दह८न कह८सािर  िंगलात एक गुिा लागहॳल..! 
तथहॳ पह८िचला हक आमचहॳ िस्ताद काका भहॳटतील. 
तहॳच तमु्िाला पढुहॳ शिा ी मिारा ािंच्या खासगीत घहॳऊन  ातील आजण तुमचहॳ काम मागी लागहॳल..! 
 

यािर मल्िारी बह८लला...िस्ताद घहॳऊन  ातील म्िण हॳ तमु्िी नािी का यहॳत सह८बत ? 

खिंडह८ ीकडहॳ पाित मल्िारी बह८लला. 
 

मी नािी यहॳऊ शकणार गडयानह८...माफ करा. 
मला माझ्या कताव्यात कसूर नािी करता यायची. 
मी मह८हिमहॳिर असलहॳला शपाईगडी,अ नू मला सा ित्रीला शह८धायची आिहॳ. 
 

https://facebook.com/kustimallavidya/albums/583649891795060/?ref=content_filter
http://www.facebook.com/kustimallavidya


पण,तमु्िाला मी िाट दाखितह८ गुिहॳची... तथिं गहॳलात की मी,सािीत्री तुम्िाला भहॳटलह८ िह८तह८ िहॳ सािंगू नका काकािंना. 
िनाकारण आमची काळ ी करत बसलहॳलहॳ असतात,उलट तयािंना सािंगा...खिंडह८ ी आजण सािीत्री आयुष्यभर 
स्िराज्य आजण भगव्यासाठीच  गतील... आजण तयासाठीच मरतील..! 
खिंडह८ ी जखन्न पणहॳ बह८लला..! 
 

पण,नकाच बह८लू तयािंना की मी तमु्िाला इथिर आणलहॳ आिहॳ. 
 

यािर सखाराम बह८लला..अिह८,पण तहॳ िचारतील ना की एिढया गुप्त िाटहॳनहॳ तमु्िी कसहॳ काय आला तहॳ ? 

 

थह८डा िहॳळ शािंत रािून खिंडह८ ीनहॳ तयाच्या दिंडािर बािंधलहॳली चािंदीची पहॳटी काढली आजण सखाराम च्या िातात दहॳत 
बह८लला...िस्ताद काका कािी िचारायच्या आत िी पहॳटी तयािंना दाखि आजण परिलीचा एक शबद सािंग 
तयािंना......"चिंदन" 
 

सखाराम नहॳ ती पहॳटी  िळ घहॳतली आजण खिंडह८ ीकडहॳ पाित बह८लला... 
 

बर मग आम्िी चह९घहॳच  ाऊन यहॳऊ म्िणता िस्तदाना भहॳटायला ? 

 

िह८काराथी मान िालित खिंडह८ ी बह८लला ,िह८य सखाराम ..तमु्िी तुमची टकमकाची समस्या बह८ला तयािंना...तहॳ 
लगहॳच तुम्िाला खा गीकडहॳ पत्र दहॳऊन रिाना करतील. 
तकडहॳ गहॳला की तुम्िाला शिा ी मिारा ािंना भहॳटायला मळहॳल आजण तुमची समस्यािं कायमची सुटहॳल...! 

 

िहॳ ऐकताच चह८घािंच्या चहॳिऱ्यािर आनिंद ओसिंडून िािू लागला...! 
 

चला,अ नू 1-2 कह८स मी तुमच्यासह८बत यहॳतह८,मग तथनू मी यहॳऊ शकत नािी. 
तुमचहॳ काम झालहॳ की मलािी सुटका मळहॳल. 
आता तुमचहॳ काम तहॳ माझहॳ काम आिहॳ असहॳ िाटू लागलहॳ आिहॳ...! 
 

तहॳ पाचिी  ण पुन्िा  िंगलातील ती िाट चालू लागलहॳ...! 
 

कािी क्षण गहॳलहॳ आजण मल्िारी बह८लला...खिंडह८ ीराि पढुहॳ काय झालहॳ िह८ ,मगाशी सािंगता सािंगता थािंबला....! 
 

खिंडह८ ी िसला आजण पनु्िा भूतकाळात रममाण झाला....! 
 

बा ीिंद च्या फह९ हॳचा भगिा ध्ि  मला ि सािीत्री ला धक्का दहॳणारा िह८ता. 
तह८ ध्ि  कहॳ िळ मराठ्यािंची फह९  िापरत िह८ती आजण बा ीिंद तर भतूच आिहॳ असहॳ माझहॳ आजण सा ित्रीचहॳ मत 
िह८तहॳ. 
मग िा काय प्रकार असािा असहॳ माझ्या मनात आलहॳ..! 
 

मी मु रा क न िह८ताच बा ीिंद माझ्या समह८र आला.. 
 



आजण बह८लू लागला.. 
 

खिंडह८ ी राि...आम्िी तमु्िास ि सा ित्रीला ओळखतह८, ण ूकािी आ िर आम्िी तुमचीच िाट पाित आिह८त..! 
 

सािीत्री...काल तझु्या मागहॳ भल्ल िह८तहॳ आजण त ूइथहॳ आलीस तहॳव्िा तझु्या िातािर शरक्याचहॳ चन्ि पािताच मी 
सम लह८ की तू शरक्याची सािीत्री आिहॳस,आजण खिंडह८ ी तमु्िी बहि ी नाईकािंच्या खास म ीतलहॳ....! 
 

िहॳ सिा ऐकताच खिंडह८ ी ि सािीत्री थक्क झाली. 
आश्चयाानहॳ तहॳ बा ीिंद कडहॳ पािू लागलहॳ...खिंडह८ ी बह८लला...! 
 

पण,तमु्िी कह८ण आिात ? 

100 िि ेझाली बा ीिंद च्या कथहॳला...तमु्िी भूत आिात ?? 

 

यािर िसत बा ीिंद बह८लला...भूत ? 

िह८य, गासाठी आम्िी भतुाची फह९  आिह८त. 
भूत म्िणनू  गण्यातच आमचहॳ खरहॳ िहॴभि आिहॳ...! 
पण,आम्िी भूत नािी.....! 
तुमच्यासारखीच आम्िीिी माणसहॳ आिह८त. 
आम्िालािी 100 िि ेज्या गह८ ीसाठी असहॳ  ीिन स्िीकारलहॳ तयातनू मुक्ती पाहि हॳ खिंडह८ ीराि,म्िणनू आम्िी 
आ िर तमु्िा दह८घािंची िाट पाितह८य...! 
 

काय ? 

आम्िा दह८घािंची िाट पािताय? 

खिंडह८ ी आश्चयाानहॳ बह८लला....! 
मला खरह८खर इथहॳ काय घडतिंय सािंगा...तमु्िी आमची िाट पािताय याचा काय अथा ? 

मला  ाणनू घ्यायचहॳ आिहॳ सिा...! 
 

बा ीिंद शािंतपणहॳ बह८लू लागला.......... 
 

तया हदिशी िुसहॳनखान ि तयाच्या फह९ हॳनहॳ कहॳ लहॳली ग ारी चिंद्रगड च्या िनाशाला कारणीभूत ठरली िह८ती. 
नूर िा आजण बा ीिंद दह८घहॳिी गतप्राण झालहॳ िह८तहॳ...चिंद्रगड च्या  िंगलातील झाडून सारहॳ प्राणी िुसहॳनखानाच्या 
फह९ हॳचा बळी घहॳत िह८तहॳ. 
चिंद्रगड चहॳ िहॴभि  ळून खाक िह८त िह८तहॳ...! 
 

हदिस उगिला....साऱ्या चिंद्रगड ची मसणिाट झाली िह८ती..! 
 

कह८णीिी ज ििंत नव्ितहॳ...ठायी ठायी गतप्राण झालहॳलहॳ िीर हदसत िह८तहॳ... ततक्यात एक पह८रगासािळा मुलगा 
 खमी अिस्थहॳत बािहॳर पडला...! 
 



तयाचहॳ सयुाकािंत नाि .......! 
 

चिंद्रगड च्या सरदहॳसाई घरण्यातलाच तयाचाशी  न्म..! 
बा ीिंद चा चुलत भाऊ...बा ीिंद म्िण हॳ साऱ्या चिंद्रगड ची शान िह८ती...! 
पण,आता सिा सिंपलहॳ िह८तहॳ. 
 

तह८ मुलगा िहॳलखािहॳ खात बा ीिंद ला शह८धू लागला,रात्रीच तयाची लिलिणारी तलिार तयानहॳ पाहिली िह८ती...! 
दु नच ती चमकली आजण तयानहॳ ओळखलहॳ, की बा ीिंद इथहॳच आिहॳ...! 
 

काळ ातनु आरपार गहॳलहॳला बाण तयािंनहॳ ताकतीनहॳ उपसला...रक्ताचा धबधबा सु  झाला आजण एक आता हकिं काळी 
फुटली...! 
 

सुयाकािंत नहॳ  ाणलहॳ की बा ीिंद ज ििंत आिहॳ. 
तयानहॳ धाित  ाऊन पाणी आणलहॳ आजण बा ीिंद ला पा लहॳ....बा ीिंद नहॳ डह८ळहॳ हकिं चत उघडलहॳ...एक क्षण तयानहॳ 
सुयाकािंत कडहॳ पाहिलहॳ...बा ूला गतप्राण िह८ऊन पडलहॳल्या नरुा िाँ कडहॳ पाहिलहॳ...तयाच्या डह८ळ्यािंच्या कडा 
ओलािल्या िह८तया.....तयािंनहॳ क्षणात गळ्यात बािंधलहॳला ताईत काढला ि तह८ सयुाकािंत च्या िातात ठहॳिला....एका 
िलक्षण अपहॳजक्षत न रहॳनहॳ तह८ तयाच्याकडहॳ पाित िह८ता आजण डह८ळहॳ उघडहॳ ठहॳऊनच तह८ गतप्राण झाला...! 

 

आपल्या िाती काय दहॳऊन बा ीिंद गतप्राण झाला आिहॳ,याचहॳ आश्चया सयुाकािंत ला िाटलहॳ ,तयानहॳ खपू लक्षपूिाक तह८ 
ताईत िाती घहॳतला. 
तया ताईत च्या आत नक्कीच कािीतरी गूढ िह८तहॳ,तयानहॳ तया ताइतच्या आत असणारा एक कागद बािहॳर 
काढला...! 
 

तयािर कािी गूढ सािंकहॳ तक चत्र लपी मध्यहॳ सिंदहॳश लिला िह८ता...! 
तयाला कािीच सम त नव्ितहॳ,तयानहॳ तह८ कागद तसाच  पून ठहॳिला ि बा ीिंद आजण नुरा िाँ च्या पा थािाला 
अग्नी हदला..! 
इतर ि ारह८ मतृदहॳि तह८ एकटा 4-5 हदिस पुरत िह८ता. 
 

 िंगलातील किं दमळुहॳ खाऊन तह८  गू लागला. 
रह८  रात्री झह८पताना तह८ तया कागदाचा अथा लाित िह८ता पण सम त नव्ितहॳ...! 
 

एक ित्ती....दह८न िाघ....एक नागमह८डी िळण घहॳतलहॳला साप....पाण्याचा धबधबा......आजण मुिंग्यािंचहॳ िा ळ..! 
बरह८बर मध्यहॳ एक सह८नहॳरी रिंगात ििीचहॳ चत्र िह८तहॳ..! 
 

ज्याअथी मरत असताना बा ीिंद नहॳ तहॳ तयाला हदलहॳ िह८तहॳ तयाअथी नक्कीच कािीतरी तहॳ िलक्षण असणार म्िणनू 
तह८ रह८  तहॳ पाित असहॳ....! 
 

एकहॳ  हदिशी तह८  िंगलात फळहॳ ,किं द गह८ळा करत िह८ता आजण पाठीमागून िाघाची डरकाळी तयाच्या कानािर 
पडली....भीतीनहॳ सिाांग थरारलहॳ...चकूुन आपण िाघाच्या पररसरात पाऊल ठहॳिलहॳ असािहॳ,तयानहॳ तिररत तथनू 



 ाण्यासाठी मागहॳ िळणार इतक्यात िाघाचहॳ तहॳ प्रचिंड धूड समह८रच उभहॳ िह८तहॳ...! 
 

तयाला पािताच सयुाकािंत ज िाच्या आकािंतानहॳ धािू लागला आजण धािता धािता तह८ एका ओढ्यािर बािंधलहॳल्या 
लाकडी सहॳतिुर चढला आजण कडाड कड आिा  करत तह८ सहॳतु तटुला...तह८ ओढ्यात पडला आजण पह८ित 
ओढ्याच्या हकनारी लागला. 
 

दम खात तह८ बसला िह८ता,तहॳव्िा तयाच्या िाताला एक लालभडक मुिंगी चािली...१,२,३,४.....१० ि ारह८ मुिंग्या तथहॳ 
िह८तया.... ण ूतहॳ  िंगल मुिंग्यािंचहॳ िह८तहॳ...तया मुिंग्यातनू  ायला एकच िाट िह८ती...ती नागमह८डी िाट पाहिल्यािर 
तयाला काहितरी आठिलहॳ...मुिंग्या,नागमह८डी िाट....क्षणात तयाला गळ्यात बा ीिंद नहॳ हदलहॳला ताईत 
आठिला....तयानहॳ तह८ काढला...तर बरह८बर तसहॳच चत्र तया कागदािर िह८तहॳ  सहॳ समह८र हदसत आिहॳ....! 
 

तयानहॳ तह८ कागद समह८र ध न चालू लागला तर समह८र एक गुिा हदसली ज्या गुिहॳि न पाण्याचा धबधबा पडत 
िह८ता......! 
 

तयािंनहॳ तया गुिहॳत प्रिहॳश मळिला...अिंधारी गुिहॳत तह८ धाडसानहॳ चालू लागला.....खपू िहॳळ चालला आजण तयाला 
अिंधारात दह८न हिरहॳ चमकल्याचा भास झाला....तयानहॳ लक्ष दहॳऊन पाहिलहॳ आजण अिंगािर सहदाशी काटा आला....तहॳ 
दह८न ज ििंत िाघ िह८तहॳ....! 
 

बा ीिंद 

 

भाग क्र.१९  
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

सुयाकािंत ची चािूल लागताच ती िाघािंची प्रचिंड धुडहॳ शरीर जझिंझाडत उठू लागली, ण ूखपू हदिस ती तथहॳच बसनू 
असािीत. 
सुयाकािंत ला पािून तयािंनी मान िर करत प्रचिंड डरकाळ्या फह८डल्या...गुिहॳतील अणरुहॳण ुशिारलहॳ...! 
 

सुयाकािंत च्या पायाखालची  ण ू मीन सरकू लागली असहॳ तहॳ दृश्य िह८तहॳ. 
पण,आता माघारी हफ न धािणहॳ अशक्य िह८तहॳ..एका झहॳपत तयाचा घास झाला असता. 
तह८ तसाच तटस्थ उभा राहिला. 
तहॳ दह८निी िाघ बा ूला सरकू लागलहॳ.. ण ूतहॳ कािीतरी खनू सािंगत असािहॳत. 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


सुयाकािंत ला सम हॳना काय घडत आिहॳ, ततक्यात गुिहॳच्या प्रिहॳशद्वारातनू भलामह८ठा ित्ती चतकार क  लागला. 
 

सुयाकािंत ची िचारशक्ती क्षीण िह८ऊ लागली...पढुहॳ मागहॳ दह८न्िीकडून  ण ूयमादहॳिाशी गाठ पडली िह८ती. 
 

तह८ तसाच पढुहॳ धािु लागला...धािता धािता पायाखाली असलहॳल्या दगडाला ठहॳचकाळून तह८ पडला.... मनीिर 
िाळलहॳल्या गिताची गिं ी असल्यानहॳ तयाला फारसहॳ लागलहॳ नािी. 
तह८ उठणार इतक्यात समह८र एका चह९कह८नी दगडािर तयाला कािीतरी िस्तू असल्याचा भास झाला...! 
 

तह८ धाडस क न समह८र  ाऊ लागला आजण बा ू उभा असलहॳल्या िाघािंचहॳ अन बािहॳर उभ्या ित्तीचहॳ हकिं चाळनहॳ 
 ास्तच सु  िह८तहॳ....तयानहॳ तया दगडािर पाहिलिं...! 
 

एका िरणाच्या कातडीमध्यहॳ चह९कह८नी िस्तू बािंधनू ठहॳिल्याचहॳ तयाच्या नदशानास आलहॳ. 
तयानहॳ तहॳ िरणाचहॳ आिलण सह८डिलहॳ ,आत तयाला एक म बूत ििी हदसनू आली...! 
 

कह८णतयातरी प्राण्याच्या कातडीचहॳ पानहॳ असणाऱ्या तया ििीिार नहॴस गाक रिंगानहॳ चत्र ि चत्र आकृतया कह८रलहॳल्या 
िह८तया..! 
 

मह८ठ्या कुतूिलानहॳ तयानहॳ पहिलहॳ पान उघडलहॳ...तह८ िाचू लागला...िाच ूलागला....आजण िाचतच राहिला...! 
 

न मिें,पळहॳ, घहटका भतूकाळात िलीन िह८ऊ लागल्या..तिान भकू िस न तह८ सिाांगानहॳ  ण ूडह८ळहॳ क न ती ििी 
िाचू लागला...! 
पहिला हदिस सिंपला... दसुरा... तसरा...चह९था....पाचिा...! 
 

तबबल पाच हदिस तह८ आजण ती ििी  ण ूएक प,एक ीि झालहॳ िह८तहॳ...! 
 

 हॳव्िा तह८ भानािर आला...तहॳव्िा तयाच्या डह८ळ्यातून धारा िाित िह८तया...अिंगािरील रह८मरह८म पुलकीत झालहॳ िह८तहॳ..! 
 

तीच दु नया  ी पाच हदिसापूिीची िह८ती..तह८ ि चत्र न रहॳनहॳ पाित िह८ता..! 
 

भह८िताली बसलहॳलहॳ तहॳ िाघ असहॳ का बसलहॳ िह८तहॳ इतकहॳ  हदिस तयाचहॳ रिस्य तयाला सम ू लागलहॳ...! 
ि चत्र आिा  क न तयानहॳ तया िाघािंना  िळ बह८लिलहॳ...मायहॳनहॳ कुरिाळलहॳ ि तह८ थकल्या पािलािंनी गुिहॳच्या 
बािहॳर आला....! 
 

समह८र  ह८ बलाढ्य ित्ती उभा िह८ता तह८ शतश तयाच्यासमह८र झुकून उभा िह८ता... 
 

तह८ तया िस्तीणा  िंगलात सिात्र मह८ठ्या आनिंदानहॳ पािू लागला. 
तहॳ न ीि, नमानषु्य,भयप्रद  िंगल तयाला िलक्षण स ीि िाटू लागलहॳ..! 
आनिंद अिणानीय िह८ता..! 



 

काय असहॳ घडलहॳ िह८तहॳ तयाच्यासह८बत ?? 

ती ििी, साधी ििी नव्िती ती बा ीिंद नहॳ तया िन्य प्राण्यािंची भािा सम ून घहॳण्याचहॳ  ण ूतिंत्रच तयात लिलहॳ 
िह८तहॳ. 
 शी माणसािंची दु नया असतहॳ,तशी प्रतयहॳक  ीिािंची पण दु नया असतहॳ,भािभािनािंचहॳ अनहॳक खहॳळ  सहॳ मानिी 
आयुष्यात िह८तात,अगदी तसहॳच पण िहॳगळ्या प तीनहॳ प्राण्यािंच्या दु नयहॳत िह८तात. 
ती तयािंची भािा शकायचहॳ  ण ूसािंकहॳ तक स्फुट िज्ञानच बा ीिंद नहॳ पढुील पढीसाठी लिून ठहॳिलहॳ िह८तहॳ. 
 

तहॳ कुठहॳ ि कसहॳ लपिलहॳ याची माहिती कह८णाला तरी हदल्या शिाय तयानहॳ प्राण सह८डलहॳ नव्ितहॳ याची  ाणीि 
सुयाकािंत ला झाली. 
तयाचहॳ डह८ळहॳ अश्ूिंनी भ न गहॳलहॳ. 
 

मग मात्र तयानहॳ किं बर कसली. 
उ ाड झालहॳल्या चिंद्रगड मध्यहॳ पुन्िा  ीि फुिं कण्याचहॳ ध्यहॳय ध न तयानहॳ काम सु  कहॳ लहॳ. 
 िंगली  नािरहॳ तयाच्या एका शबदािर कािीिी क  लागली. 
 

पण, ह८िर शूरिीर मनषु्याची फह९  उभी िह८त नव्िती तह८िर बा ीिंद ज्या ध्यहॳयासाठी खस्त झाला तयाच्या 
ब लदानाचहॳ ची  िह८णार नव्ितहॳ,ज्या प ित्र भािनहॳनहॳ तयानहॳ प्राण्याच्या गूढ भािहॳचहॳ ज्ञान लिून ठहॳऊन तयाचा 
उपयह८ग समा ाला करता यािा ती भािना घहॳऊन उठलहॳलहॳ अनहॳक स्नातक नमााण कहॳ ल्या शिाय िह८णार नव्िती. 
 

या गह८ ीचा िचार करत मिाराष्ट्रभरातून नस्िाथी भािनहॳनहॳ प्र तकूल पररजस्थतीत लढत असलहॳलहॳ अनहॳक िीर 
सुयाकािंत नहॳ एकत्र  मिलहॳ. 
प्राण्यािंच्या गूढ भािा  ाणणाऱ्या तयाच्या िलक्षण कह९शल्यानहॳ सिा तयाला  ण ूदहॳिाचाच अितार मानू 
लागलहॳ,पण प्रतयक्षात तसहॳ नव्ितहॳच...तह८ साधाच मनुष्य िह८ता. 
पण ज्यानहॳ  हॳ काम उभहॳ कहॳ लहॳ तहॳ मात्र मिान िह८तहॳ. 
चिंद्रगड ला "बा ीिंद" चहॳ झपाटलहॳलहॳ  िंगल बनिलहॳ. 
इथहॳ पाऊल ठहॳिणारा परका माणसू परत ज ििंत  ाणार नािी असा नयम बनिला गहॳला. 
कहॳ िळ मिाबलहॳशिर  िंगल नव्िहॳ तर अिघ्या मिाराष्ट्राच्या आख्या यकहॳ त बा ीिंद ब ल बऱ्याच अिंधश् ा पहॳरल्या 
गहॳल्या आजण ती शहॳ दह८नशहॳ िीरािंची टह८ळी दहॳशासाठी  ग ूलागली. 
पण,मयाादा राखनू..! 
उभा आडिा मिाराष्ट्र पारतिंत्रयात असताना शहॳ दह८नशहॳ िीर उठून बिंड कसहॳ उभा करतील. 
अशक्य िह८तहॳ तहॳ,आता तहॳ सिा शह८धत िह८तहॳ एक सिंधी. 
सुयाकािंत ब्रम्िचारी राहिलहॳ ि तयािंच्या फह९ हॳतील सिाात नस्िाथी ि पात्र धारकऱ्याला तहॳ गूढ ज्ञान दहॳत असत ि 
तयाला "बा ीिंद" म्िणनू सहॳनहॳचहॳ नहॳततृि दहॳत असत..! 
100 िि ेझाली िाडमािंस शिंपनू आम्िी िहॳ बा ीिंद चहॳ  िंगल ि दिशत हटकिून आिह८त. 



मी सध्याचा "बा ीिंद" या नातयानहॳ नहॳततृि करत आिहॳ. 
गुप्तपणहॳ सारा मिाराष्ट्र हफरला , ागह८ ागी अन्याय,अतयाचार पािून काळी  तटुत िह८तहॳ.  
 

मिाराष्ट्रािर परकीय आक्रमकािंच्या टह८ळधाडी आळीपाळीनहॳ तटूुन पडत िह८तया. 
ितनहॳ, िा गरी यासाठी स्िकीय बािंधिािंचहॳ अगदी आनिंदानहॳ गळहॳ चरणारी पढी तयार िह८त िह८ती. 
आपण परकीय सत्तहॳच्या अधीन आिह८त िहॳच लह८कािंना सम त नव्ितहॳ. 
धमा,मानिता नािालािी शल्लक नसताना ,एक बाल क्रािं तकारक उठला पणु्यातनू ज्यानहॳ भागित धमााचा भगिा 
पताका आपल्या राज्याचा ध्ि  म्िणनू  ािीर कहॳ ला आजण हििंदसु्थानातील पाचिी  ुलमी रा िटी ि  प्रचिंड 
लढा उभा कहॳ ला तहॳ पण कह८णतीिी पररजस्थती अनुकूल नसताना..! 
तयािंचहॳ नाि ..."पुण्यश्लह८क शिा ी" 
 

मिारा ािंच्या या प ित्र कायााची मिती आमच्या रक्तारक्तात भनली गहॳली. 
तहॳव्िाच आम्िी ठरिलहॳ..िहॳ बा ीिंद चहॳ गूढ गुप्त ज्ञान आता फक्त आजण फक्त हििंदिी स्िराज्यासाठी द्यायचहॳ...! 
 

मी गहॳली ६ महिनहॳ आमच्या  िंगलातील घरी गधाडहॳ खिंडह८ ी तुझ्यािर पाळत ठहॳऊन आिहॳत. 
 हॳव्िा तू यशििंतमाचीत कुस्ती खहॳळायला  ाणार िह८तास तहॳव्िा स्िराज्याचहॳ गुप्तिहॳर बहि ी नाईक यािंनी तझु्यािर 
सह८पिलहॳली यशििंतमाचीची  बाबदारी िहॳ दहॳखील मला या पशु पक्ष्यािंनी सािं गतलहॳ...! 
तुझा या स ित्रीिर बसलहॳला  ीि आजण बहॳरडाच्या िल्ल्यात तू कताव्य सह८डून तू चकू करणार िहॳ मी आधीच 
 ाणलहॳ िह८तहॳ, तमु्िाला नाईला ास्ति तया दरीत उडी टाकून पळािहॳ लागलहॳ आजण भल्लािंच्या भीतीनहॳ तमु्िाला 
इथिर आणण्या इतपत सिाच्या सिा घटना.....आपह८आप घडल्या नसनू...तया मी घडिल्या आिहॳत..! 
 

तमु्िी इथहॳ आला नसनू....आणलहॳ गहॳला आिात...! 
 

असहॳ म्िणताच बा ीिंद पनु्िा िसू लागला...आजण तयाच्या तया िसण्यानहॳ  िंगलातील सिा प्राणी प्रचिंड कल्लह८ळ 
क  लागलहॳ...! 
 

सायिंकाळच्या सिंधीप्रकाशात डह८क्यािर धह८ धह८ पडणारा पाऊस िाचिण्यासाठी....खिंडह८ ी,नारायण,सखाराम,मल्िारी 
ि स ाा पाचिी  ण एका िस्तीणा झाडाखाली उभहॳ िह८तहॳ...अिंगािरील बह८चरी थिंडी सह८सत तहॳ चह९घहॳिी खिंडह८ ी च्या 
तोंडून ती बा ीिंद ची िलक्षण कथा ऐकण्यात गढून गहॳलहॳ िह८तहॳ...! 
 

सुया अस्ताला  ाऊ लागला अन खिंडह८ ी उठला....! 
तयाला  ाणिलहॳ की कथा सािंगायच्या नादात सयुा अस्ताला  ात आिहॳ...तह८ ताडकन उठून भर पािसात भराभर 
पािलहॳ टाकत  ाऊ लागला....! 
 

तयाला तया भर पािसात बािहॳर  ाताना पािताच तहॳ चह९घहॳिी तयाला िाक मा  लागलहॳ..पण ि हॳचा कडकडाट 
आजण मुसळधार पाऊस यामळुहॳ क्षणात तह८ हदसहॳनासा झाला...! 



 

सखाराम नहॳ दीघा श्वास घहॳतला आजण मल्िारी,स ाा ि नारायण कडहॳ पाित बह८ल ूलागला.....! 
 

गडयानह८,ह्यह८ खिंडह८ ी साधासधुा माणसू नक्कीच नाय. 
तयह८ ज्या बा ीिंद ची कथा सािंगतह८य,तयात नक्कीच कायतरी लपलहॳ आिहॳ...चला...आ च्या रातीला निारा 
िुडकुया...उद्या यहॳरिाळी तयह८ यहॳडा नक्की ि र असलिं....! 
 

•●क्रमश●• 

 

बा ीिंद 
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✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
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Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

पािसाचा  ह८र कमी झाला आजण अिंधाऱ्या रस्तयाचा मागह८िा घहॳत सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार चालू लागलहॳ. 
मध्यहॳच िी  चमकायची आजण तयाच्या लख्ख प्रकाशात तया रायगड पररसरातील भयान  िंगलाचहॳ स्ि प समह८र 
हदसायचहॳ आजण क्षणात पुन्िा काळह८ख पसरायचा..! 
 

 िळपास एक प्रिर िह८त आला तहॳ चालत चालत एका िस्तीणा पठारा िळ आलहॳ िह८तहॳ. 
दरूिर कािीतरी ऐकू यहॳत आिहॳ याची चािूल सखाराम ला लागली आजण तयानहॳ कान दहॳऊन ऐकलहॳ ि 
बह८लला...गडयानह८..दरूिर माणसािंची िस्ती असण्याची दाट शक्यता आिहॳ,मला माणसहॳ असल्याचा आिा  यहॳत 
आिहॳ. 
चला... तकडहॳ  ाऊया..! 
 

असहॳ म्िणताच..सिा ण तया आिा ाच्या बा नूहॳ चालू लागली. 
 

िळूिळू तह८ आिा  तीव्र िह८ऊ लागला आजण सह८बत घह८डयाच्या जखिंकाळन्याचािी आिा  यहॳऊ लागला...! 
 

सखाराम नहॳ पाहिलहॳ हक समह८र कह८णाची तरी छािणी पडली आिहॳ. 
पिळा ध्ि  तयािर ग डाचहॳ चन्ि असणारहॳ नशाण समह८र डह९लत िह८तहॳ. 
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सािधपणहॳ तहॳ िळूिळू छाि नकडहॳ सरकू लागलहॳ इतक्यात तया चह९घािंच्या पाठीला कह८णीतरी तलिारी 
लािल्या....एक म्िह८रक्या उच्च रिात बह८लू लागला......कह८ण र तमु्िी ? 

रा हॳ यहॳसा ीराि शक्याांच्या छािणीची टहॳिळणी करता काय ? 

 

तह८िर दसुरा बह८लला.....आर बह८लून ताकत काय िाया घालितह८स...घाल रपाटा डह८स्क्यात...! 
 

सािध झालहॳल्या सखाराम नहॳ  ाणलहॳ हक िी छािणी सा ित्रीच्या िहडलािंची आिहॳ ...तयानहॳ प्रसिंगािधान राखत तया 
शलहॳदाराला सािं गतलहॳ..., 

 

आओ शलहॳदार आम्िी रा कुमारी सािहॳब सा ित्रीबाईंचहॳ पािुणहॳ आिह८त....सह८डा आमास्नी...! 
 

काय...? 

रा कुमारीसािहॳबािंचहॳ पािुणहॳ ...? 

एक  ण बह८लनू गहॳला...! 
 

िह८य,तयािंनीच रात्री इकडहॳ बह८लािलहॳ म्िणनू आलह८य आम्िी..! 
 

तयाचहॳ तहॳ बह८ल ऐकताच तया म्िह८रक्यानहॳ तलिारी खाली घहॳतल्या आजण तया चह८घािंच्याकडहॳ बघत बह८ल ूलागला...., 
 

तमु्िाला राणीसािहॳबािंचहॳ नाि माहिती आिहॳ म्िण हॳ नक्कीच तुमची ओळख असहॳल....चला आमच्या सह८बत आम्िी 
रा कुमारी सािहॳबाना िदी दहॳतह८...तयािंनी  र तमु्िाला ओळखलहॳ नािी,तर तुमचहॳ मरण नक्की...चला...! 
 

तया चह९घािंना धक्का दहॳत छािणीकडहॳ आणलहॳ गहॳलहॳ..! 
 

ठायी ठायी िातात निंग्या तलिारी घहॳऊन पिारा दहॳणाऱ्या तया छािणीत कहॳ िळ शहॳ-पाचशहॳ िीर उभहॳ िह८तहॳ. 
 

मुख्य छािणीिर शक्याांचा ग डध्ि  िायाािर हििंदह८ळहॳ दहॳत िह८ता..! 
पलीतयािंच्या प्रकाशात छािणी उ ळून नघाली िह८ती.नकुतयाच झालहॳल्या पािसानहॳ गारठलहॳली घह८डी ,बहॴल अिंग 
जझन्झाडत िह८ती..! 
 

तया शलहॳदारानहॳ सा ित्रीच्या कक्षात  ाऊन िदी हदली आजण तहॳ ऐकताच आत बछान्यािर पिुडलहॳली सा ित्री 
धाितच बािहॳर आली.....! 
 

सखाराम नहॳ सा ित्रीला पािताच सुटकहॳ चा उच्श्वास टाकला..! 
 

सकाळी कुठहॳ गायब झालात तमु्िी सारहॳ ? 

 

गिंभीर मुद्रहॳनहॳ सा ित्रीनहॳ तया चह९घािंना प्रश्न कहॳ ला. 



 

काय ? 

आम्िी गायब ? 

बाईसािहॳब रात्री आम्िी तया मिंहदरात झह८पलह८ ,पण आम्िाला  ाग आली तहॳ एका डोंगरािर..ऐन िहॳळी खन्डह८ ीराि 
तथहॳ आलहॳ नसतहॳ तर तया भकुहॳ ल्या िाघािंनी आमची न्यािारीच कहॳ ली असती....! 
सखाराम उत्तरला...! 
 

काय ? 

खिंडह८ ी आलहॳला.....कुठहॳ  आिहॳ तह८..? 

तयाला शह८धून शह८धनू आमच्या सिाांचा उर फाटला आिहॳ आजण तह८ असा लपिंडाि खहॳळतह८य...? 

 

माझहॳ डह८कहॳ  बधीर िह८त आिहॳ बाईसािहॳब....आ  हदिसभर खन्डह८ ीराि आमच्या सह८बत या  िंगलातल्या 
डोंगरकापयाातनू इथिर चालत आलहॳ आजण सूया अस्ताला गहॳल्यािर कुठहॳतरी गायब झालहॳ .....आता लिून ठहॳिा तह८ 
सकाळी इथहॳ उगिणार नक्की...! 
 

खिंडह८ ी हदिसभर तुमच्या सह८बत िह८ता ? 

सा ित्रीनहॳ प्र तप्रश्न कहॳ ला ..? 

 

तह८ का असा िागत आिहॳ सम हॳना..मी ि माझ्या यशििंतमाचीची सारी फह९  तयाला शह८धत आिह८त ..! 
 

चला...मी तमु्िाला माझ्या िहडलािंची ओळख दहॳतहॳ क न..असहॳ म्िणनू सा ित्री ि तहॳ चह९घहॳ मिारा  यहॳसा ीरािािंच्या 
कक्षात गहॳलहॳ.....! 
 

एका उिंच अशा माचानीिर भर री कपडहॳ घालनू एका पुराणपु िाप्रमाणहॳ बहॴठक घालनू सह८बत २-३ िीरािंसह८बत 
बहॴठकीत व्यस्त असलहॳल्या रा हॳ यहॳसा ीरािानी सा ित्री आजण तया चह९घाकडहॳ पाहिलहॳ...तसहॳ कािी न सािंगता समह८र 
बसलहॳलहॳ २-३ िीर उठून रा हॳ यहॳसा ी आजण सा ित्रीला म ुरा करत नघनू गहॳलहॳ...! 
 

या या ...बसा ....समह८र असलहॳल्या बहॴठक व्यिस्थहॳकडहॳ बसायची खनू करत रा हॳ यहॳसा ी बह८लू लागलहॳ ...! 
 

कालच मला आमच्या साऊ नी तुमची व्यथा सािं गतली...! 
तुमच्या गािाची अडचण खपू मह८ठी आिहॳ गडयानह८....नक्कीच रा हॳ शिा ी भह८सलहॳ यात लक्ष घालतील तर िा 
त्रास कायमचा मटहॳल....पण तुमचहॳ अ भनिंदन हक इतक्या मुसळधार पािसात  ीि मुठीत ध न तुम्िी लह८क 
गािासाठी बािहॳर पडलात...तमुच्यासारखी समा ाची सहॳिक लह८क िल्ली बघायला मळत नािीत रहॳ ..! 
 

सा ित्री..यािंचा चािंगला पािुणचार कर आजण उद्या मात्र खन्डह८ ीला शह८धूनच काढलहॳ पाहि हॳ....! 
 

खन्डह८ ीचहॳ नाि घहॳताच सा ित्री आजण रा हॳ यहॳसा ीिंच्या डह८ळ्यात पाणी आलहॳ ....तहॳ सािरत रा हॳ बह८ललहॳ....साऊ 



िहॳळ फार नािी ग आता......फक्त उद्याची रात्र...काय करायचहॳ असहॳल तहॳ आ च करा......परिाचा सयूोदय आजण 
शके साम्राज्य..........! 

 

बह८लता बह८लता रा हॳ यहॳसा ीचा शबद  ड झाला आजण तहॳ उठून पाठमह८रहॳ झालहॳ....! 
 

डह८ळ्यािर आलहॳलहॳ पाणी पुसत सा ित्री नधाारी आिा ात बह८लत उठली.....आबा ,काळ ी क  नका..! 
मी तुमचीच लहॳक आिहॳ ......उद्या खिंडह८ ी ला घहॳऊनच मी इकडहॳ यहॳतहॳ....तमु्िी िश्ािंती घ्या...! 
 

असहॳ बह८लून सा ित्री तया चह९घािंना घहॳऊन िहॳगळ्या छािणीत परतली..! 
नह८कर चाकाराना बह८लािून घहॳतलहॳ आजण सखाराम ि तयाच्या सिकायाांच्या भह८ नाची व्यिस्था कहॳ ली ..! 
 

हदिसभर मर मर चालून पह८टात भुकहॳ नहॳ कािूर उठलहॳ िह८तहॳ..! 
 हॳिणाचहॳ नाि उच्चारताच चह९घािंचहॳिी चहॳिरहॳ कमळासारखहॳ फुललहॳ...! 
पिंचपक्िान्न ठहॳिलहॳली थाळी चह९घािंनी सिंपिायला प्रारिंभ कहॳ ला...! 
 

साऊ समह८र बसूनच तहॳ पाित िह८ती....... 
ती म्िणाली...सािकाश िह८ऊदहॳ भाऊ...ठसका लागहॳल...! 
 

घह८टभर पाण्याचा घटुका घहॳत सखाराम बह८लला....बाईसािहॳब हदसभर खिंडू ी न काल रातीची तुमची कथा 
सािं गतली आमास्नी.....लय लय पुण्यिान मानस िायसा तमु्िी म्िणनू तुम्िास्नी बाज िंद न तहॳच्या राज्यात 
बह८लािून घहॳऊन १०० ििााचहॳ आक्रीत उलघडून सािं गतलहॳ तहॳ......! 
 

क्षणभर गिंभीर िह८ऊन सा ित्रीनहॳ हकिं चत िास्य कहॳ लहॳ आजण बह८लू लागली...! 
 

िह८य,पुण्य तर कहॳ लहॳच िह८तहॳ माझ्या बाप  ाद्यानी पण....आम्िाला काय माहिती िह८त हक नयती आमच्याशी 
इतका कू्रर खहॳळ खहॳळत आिहॳ ...! 
सा ित्री पनु्िा तच्या आयुष्याच्या गढू गभाात िस न बह८लू लागली.....! 
 

बाज िंद नहॳ आम्िाला तथहॳ बह८लािून घहॳतलहॳ आिहॳ याची  ाणीि आम्िाला झाली,पण तयापहॳक्षािी तयाच्यािर 
अ भमान एका गह८ ीचा िह८ता हक १०० िि ेहि िहॳडी माणसहॳ स्िताचहॳ  ीिन न  गता ,इतकहॳ  गूढ ज्ञान असनू 
दहॳखील तयाचा गहॴरिापर न करता प्र स ी पासून दरू रािून दहॳशाचहॳ काम करत िह८ती...! 
 

तया रात्री आम्िाला बाज िंद नहॳ सारहॳ चिंद्रगड हफरिनू दाखिलहॳ,पािुणचार कहॳ ला आजण रात्र िह८ताच एका गिंभीर 
िियाचहॳ बह८लणहॳ करायला सुरिात कहॳ ली....! 

 

खिंडह८ ी....१०० िि ेआम्िी ज्या सिंधीच्या शह८धात आिहॳ ,ती आम्िाला तुमच्या पानहॳ मळाली आिहॳ....! 
 



माझहॳ एक काम कराल ? 

 

बाज िंद नहॳ मह८ठ्या गिंभीर मदु्रहॳनहॳ प्रश्न कहॳ ला ..! 
 

खिंडह८ ी नहॳ िह८काराठी मान िलित म्िणाला......बाज िंद ....मला माहिती नािी आपलहॳ  न्मह८ न्मीचहॳ काय नातहॳ 
असािहॳ ...पण तुमचहॳ िहॳ  हॳ काया आिहॳ तहॳ मिारा ािंच्या कायाापहॳक्षा कमी नािी आिहॳ ...! 
 

नािी,नािी खन्डह८ ीराि.....मिारा  हिमालय तर आम्िी कुठली तर भुरटी टहॳकडी..तहॳ ग ड तर आम्िी डास..! 
 

अरहॳ ३५० ििााची गा नमािंची भीती सामान्य माणसािंच्या मनातून काढून असामान्य काम गरी करिनू घहॳणारहॳ 
शिा ीरा हॳ िहॳ  ण ू शिाचहॳ अितार िाटतात कधी कधी...! 

 

माझहॳ एक काम कराल ? 

 

िह८ नक्कीच..आदहॳश द्या ..खिंडह८ ी बाज िंद ला म्िणाला....! 
 

ऐक,खिंडह८ ी....मी बाज िंद च्या तपस्यहॳची,सिंघिााची कमाई असलहॳलहॳ तहॳ गूढ िज्ञान लिलहॳली ििी हििंदिी 
स्िराज्याच्या मिान कायााला दहॳऊ इजच्छतह८...! 
 

तू ती ििी स्िराज्याचहॳ गुप्तिहॳर बहि ी नाईक यािंच्याकडहॳ दहॳशील का / 

 

खिंडह८ ी चहॳ डह८ळहॳ िस्फारलहॳ गहॳलहॳ...हृदयाची किं पनहॳ अ ततीव्र झाली...! 
नसगााच्या अनिंत हकमयहॳच्या एका कुलपाची चािी माझ्याकडहॳ मळत आिहॳ िहॳ ऐकूनच तह८ भान िरपनू गहॳला....! 

 

तयाला सािध करत बाज िंद बह८लला.....बह८ल खिंडह८ ी..माझ्यापढुहॳ तझु्या इतका प्रामाजणक आजण िश्वास ूमाणसू 
दसुरा कह८णीच नािी....कारण......बहि ी नाईक िहॳ गुप्तिहॳर शिा ी मिारा ,ज  ाऊ मासािहॳब व्य तररक्त माहिती 
असहॳल तर तह८ फक्त तू आिहॳस ...आजण हि ििी फक्त आजण फक्त नाईकािंच्या िाती गहॳली तरच स्िराज्याचहॳ काम 
अनिंत पटीनहॳ िाढहॳल.........! 
 

बह८ल....करशील एिढहॳ काम ? 

क्षणात खिंडह८ ी उत्तरला......! 
िह८य....करहॳन िहॳ काम मी...! 

 

बा ीिंद 

 

भाग क्र.21 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

खिंडह८ ी नहॳ मह८ठ्या धाडसानहॳ बा ीिंद चहॳ तहॳ गूढ ज्ञान लिलहॳली ििी शिछत्रपतीचहॳ गुप्तिहॳर प्रमुख बहि ी नाईक 
यािंना सह८पिनू तहॳ ज्ञान हििंदिी स्िराज्याच्या कामी यािहॳ यासाठी ती ज िािरची  ह८खीम पतकरली. 
 

तया रात्री बा ीिंद नहॳ चिंद्रगड ची ती मूठभर मात्र चिट फह९  आमच्या रक्षणास ठहॳिली ि तह८  िंगलात कािीतरी 
उ हॳशानहॳ नघनू गहॳला. 
 

सािीत्री बह८लत िह८ती आजण सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार  हॳिण आटह८पनू थिंडगार ििहॳच्या झुळकात ढगाळलहॳल्या 
रात्री ती रिस्यमय कथा ऐकत िह८तहॳ....! 
 

सखाराम बह८लला...."बाईसािहॳब...बहि ी नाईक यािंचहॳ नाि मी पण ऐकलहॳ आिहॳ,स्िराज्याचहॳ गुप्तिहॳर 
प्रमुख......पण,बाईसािहॳब पढुहॳ काय घडलहॳ..." 
 

सा ित्रीनहॳ पुन्िा दीघा श्वास घहॳतला आजण ती बह८ल ूलागली.....! 
 

खिंडह८ ी ि मी मह८ठ्या उतसुकतहॳनहॳ सारा चिंद्रगड पररसर न्यािळत िह८तह८ ि बा ीिंद च्या परतण्याची िाट पाित 
िह८तह८ पण, ततक्यात  िंगलात कािीतरी चमकलहॳ....क्षणाचािी िलिंब न करता बा ीिंद ची फह९  तया हदशहॳनहॳ दह९डू 
लागली...पाितह८ तर एक हकडहकडीत बािंध्याचा ,काळा पह८िाख पररधान कहॳ लहॳला " नशाणबारदार िारकारा" 
िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ नदीकडहॳ धािू लागला...बघता बघता तयानहॳ नदीत उडी मा न पलीकडच्या दाट  िंगलात पसार 
झाला...! 
 

सिाांच्या काळ ाचा ठाि चकुला िह८ता...िा िारकारा नहॳमका कह८णाचा असािा ?? 

यानहॳ बा ीिंद ि गढू ज्ञानाच्या ििीच रिस्य तर नािी ना ऐकलहॳ....सिा फह९  काळ ीत पडली ि बा ीिंद कडहॳ 
कािी शलहॳदार पाठिून हदलहॳ....! 
कािी िहॳळ तसाच गहॳला अन बा ीिंद च्या यहॳण्याची ती भयानक चािूल पुन्िा 
लागली...िाघ, सिंि,ित्ती, चत्तहॳ..अगजणत हििंस्त्र पशूिंची भयानक डरकाळी ि आसमिंत ग ूान सह८डणारा चतकार पािून 
सािीत्री ि खिंडह८ ी चहॳ पण सिाांग शिारलहॳ...! 
 

बा ीिंद समह८र यहॳताच सिा फह९ हॳचहॳ म ुरहॳ झडलहॳ...खिंडह८ ी ि साऊ यािंनी पण मु रा कहॳ ला..! 
 

तयािंच्याकडहॳ गिंभीर न रहॳनहॳ पाित बा ीिंद बह८लला.... 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


 

"खिंडह८ ी...तुम्िी शके ि सयूाराि बहॳरड यािंच्या यु ात दरीि न उडी मा न नदीत पह८ित  हॳव्िा इकडहॳ यहॳत िह८ता 
तहॳव्िा सूयाराि चा िारकारा तमुच्या मागािर िह८ता...तयानहॳ बा ीिंद च्या  ीिनाचहॳ ि गढू ििीचहॳ रिस्य ऐकलहॳ आिहॳ 
ि तह८ िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ सयूाराि पयांत पह८िचला पण असहॳल..." 
 

मह८ठा घात झाला आिहॳ खिंडह८ ी...आता सूयाराि च्या एकािी माणसाला ज ििंत ठहॳिणहॳ म्िण हॳ साक्षात बा ीिंद च्या 
100 ििााच्या परिंपरहॳला मूठमाती दहॳणहॳ ठरहॳल...! 
 

िहॳ धर....असहॳ बह८लत बा ीिंद नहॳ िातातनू घहॳऊन आलहॳली ती गूढ ज्ञानाची ििी खिंडह८ ी कडहॳ दहॳत बह८लू लागला...! 
 

खिंडह८ ी...मला िचन दहॳ...िी ििी फक्त बहि ी िाचतील ि तयािंनाच तू दहॳशील...तुला आई भिानीची आण आिहॳ " 
 

क्षणात खिंडह८ ी उत्तरला...काळ ी नसािी...प्रसिंगी  ीि द्यािा लागला तरी बहॳित्तर िी  बाबदारी मी पार 
करीनच...तुम्िी बनधास्त रिा.." 
 

ठीक आिहॳ...मला तिररत सूयाराि िर छापा मारायला ििा....तमु्िी नघा....तुम्िी आता थहॳट यशििंतमाची गाठा... 
सा ित्रीचहॳ िडील तुमची दह८घािंचीिी काळ ी करत आिहॳत...साऊ ला तथहॳ ठहॳि ि सिंधी शह८धून तथनू नघ ि िी 
 बाबदारी पार पाड...तुझ्या प्रतयहॳक िालचाली आमचहॳ घार, गधाडहॳ मला दहॳतच राितील... नघा आई भिानी 
तमु्िास यश दहॳिह८...! 
 

आजण बघता बघता ती शहॳ दह८नशहॳ चिट िीरािंची ध्यहॳयिहॳडी सहॳना सयूाराि चा खातमा करायला नघनू गहॳली....! 
 

साऊ आजण खिंडह८ ी नहॳ पण शस्त्रहॳ कमरहॳला अडकिली,खिंडह८ ी नहॳ ती गूढ ििी मस्तकाला लािनू नमस्कार कहॳ ला ि 
िरणाच्या कातडी अिलानात गुिंडाळून पाठीिर बािंधली ि तहॳ चिंद्रगड चा नरह८प घहॳऊन  िंगलमाग ेयशििंतमाची कडहॳ 
 ाऊ लागलहॳ....! 
 

चालत चालत बरहॳच  िंगल पार करत तहॳ खपू आत गहॳलहॳ िह८तहॳ. 
सािीत्री खिंडह८ ी ला बह८लली......बहि ी नाईक ? 

बहि ी नाईक कह८ण आिहॳत....बा ीिंद सारखा मिायह८ ा ज्या माणसाची इतकी स्ततुी ि िश्वास ठहॳितह८य तह८ 
माणसू कह८ण आिहॳ खिंडह८ ीराि...? 

 

खिंडह८ ी िसला ि बह८लला....व्यक्ती ??? 

बहि ी नाईक व्यक्ती नािी...िात पाय तोंड आिहॳ म्िणनू तयािंना व्यक्ती म्िणता यहॳईल...नािीतर तहॳ ना माणसात 
मह८डलहॳ  ातात ना  नािरािंत....हििंदिी स्िराज्य पूणातिास  ािहॳ म्िणनू रा श्ी शिा ीरा हॳ यािंच्या सह८बतीला 
ईश्वरानहॳ  ण ूआपला दतूच पाठिला असािा .... सहॳ िनमुिंता िना रामायण अपूणा.....श्ीकृष्णा शिाय मिाभारत 
अधुरहॳ.....अगदी तसहॳच बहि ी नाईक यािंच्या शिाय शिभारत अपुरहॳ िह८य....! 
 



बहि ींचहॳ िणान करताना खिंडह८ ीच्या अिंगािर काटहॳ उभहॳ राहिलहॳ िह८तहॳ तर डह८ळ्यात अश्.ू... ड शबदानहॳ तह८ बह८लू 
लागला... 
 

साऊ...तया मिान अिलीयानहॳ सारहॳ  ीिन शिा ी नािाच्या दहॳिाि न अक्षरश ओिाळून टाकलहॳ ग....स्ितःचहॳ 
आयुष्य काय  गलहॳच नािीत तहॳ.....आयुष्य सारहॳ हििंदिी स्िराज्यासाठी िहॳचलहॳ.....माझ्यासारख्या शहॳकडह८ 
पहॴल्िानाच्यात दहॳशभक्ती नमााण क न शिा ी मिारा ािंच्या प ित्र कायाात आणनू आयुष्याचहॳ सह८निं कहॳ लिं..! 
 

बस्स...आता  गायचिं तर शिा ी रा ािंच्या कामासाठी...याच कामासाठी मरण  री आलिं तरी िसत 
स्िीकारायचिं...आजण  र पुन ान्म खरा असहॳल तर याच शिा ी मिारा ािंच्या हििंदिी स्िराज्याच्या कामासाठी 
मला पुन्िा पुन्िा  न्म मळूदहॳ अशी प्राथाना आई भिानीला करहॳन...! 
 

खिंडह८ ी चहॳ बह८लणहॳ साऊ शािंतपणहॳ ऐकत िह८ती आजण तचहॳिी डह८ळहॳ भ न आलहॳ. 
ज्या बा ीिंद च्या कथा ऐकून रायगड पिंचक्रह८शी 100 ििा भीतीनहॳ गािंग न  ायची असा बा ीिंद स्ितःच्या 
आयुष्याची ठहॳि एका अनह८ळखी माणसाच्या िाती दहॳतह८य कारण तह८ शिा ीरा ािंचा माणसू आिहॳ.....बहि ी नाईक 
सारखा माणसू स्ितःचा  ीि ओिाळून टाकतह८ तया स्िराज्यािर...िा खिंडह८ ी  न्मह८ न्मी सुख न मागता 
शिा ीची चाकरी मळू दहॳ म्िणतह८य... तचहॳिी डह८ळहॳ पाणािलहॳ... तला सम ून चकुलहॳ की शिा ी मिारा  ि 
तयािंचहॳ काया हकती थह८र आिहॳ तहॳ....आबासािहॳब पह८कळ स्िाथााला किटाळून मिारा ािंशी िहॴर घहॳत आिहॳत याचीिी 
 ाणीि तला झाली िह८ती... तला िुिंदका आिरत नव्िता....! 
 

तनहॳ खिंडह८ ी ला आश्वासन हदलहॳ की मी स्िता िहडलािंना सािंगहॳन की मिारा ािंचहॳ काया हकती उदात्त ि प ित्र आिहॳ 
तहॳ...मी कािी क न तयािंना शिा ी म्िारा ािंच्या कायाात सामील करीन.... तनहॳ तसा दृढ नश्चयच कहॳ ला िह८ता...! 
 

यशििंतमाची....! 
 

खिंडू ि साऊ गहॳल्यापासून सारी यशििंतमाची काळ ीत िह८ती. 
सूयाराि बहॳरडाच्या िल्ल्यानहॳ साऊ मरता मरता िाचली, र खिंडह८ ी नसता तर आ  शरक्याची अब्रू सिंपली 
असती. 
सारहॳ  िंगल शह८धनू काढूनिी तहॳ दह८घहॳ सापडत नव्ितहॳ,रा हॳ यहॳस ीराि चिंतहॳत िह८तहॳ दरम्यान एका शलहॳदारानहॳ िदी 
हदली....रा हॳ बाईसािहॳब आजण खिंडू रा िाडयात आलहॳ आिहॳत....! 
 

•●●क्रमश ●●• 

बा ीिंद 

 

भाग क्र.२२ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 



पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
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Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

रा हॳ यहॳसा ीरािािंच्या पत्नीला रखमाई बाईसािहॳबाना सािीत्री यहॳत आिहॳ िहॳ ऐकून आनिंदाला पारािर राहिला नव्िता. 
तनहॳ िाडयातील बायका एकत्र क न पिंचारती घहॳऊन खिंडू आजण साऊ ला ओिाळून िाडयात घहॳण्यासाठी घाई 
कहॳ ली. 
रा हॳ यहॳसा ीराि निायत खशु िह८तहॳ. 
शरक्याची अब्रू सिीसलामत परत यहॳत िह८ती,आजण तह८ घहॳऊन यहॳणारा खिंडू आपल्या पदरी असलहॳला पहॴलिान आिहॳ 
िी भािना तयाला मनस्िी आनिंद दहॳत िह८ती..! 
 

अनहॳक  खमा घहॳऊन ि गहॳली हकतयहॳक हदिसािंची दगदग तयासह८बत बा ीिंद सारख्या आख्या यकहॳ तनू प्र स  
असलहॳल्या मात्र आ िर कह८णी न पाहिलहॳल्या अिलीयाला भहॳटून ,तयािंचहॳ रिस्य ऐकून सह८बत तयाच्या शिंभर 
ििााच्या तपस्यहॳचा ठहॳिा सह८बत घहॳऊन आपण आलह८ आिह८त याच्या  ाजणिहॳनहॳ सािीत्री ि खिंडह८ ी मनात एक 
 बाबदारीच्या भािनहॳत िह८तहॳ.. खमा ि दगदग याची चिंता उरली नव्िती..! 
मह८ठ्या आनिंदात तहॳ यशििंतमाचीत प्रिहॳशलहॳ..! 
 

शिंगहॳ ततुारीच्या ननादात आजण यशििंतमाचीच्या ि ारह८ लह८कािंच्या साक्षीनहॳ सािीत्री आजण खिंडह८ ी िाडयात आलहॳ. 
यहॳस ीरािािंच्या पत्नी ि सा ित्रीची आई रखमाबाईसािहॳबानी दह८घािंना ओिाळून िाडयात घहॳतलहॳ. 
रा हॳ यहॳस ीरािािंनी खिंडह८ ी ला आनिंदानहॳ मठीच मारली.. ड शबदात तहॳ बह८ललहॳ...खिंडू आ  शरक्याची 
अब्र,ूइज् त कहॳ िळ तझु्यामळुहॳ सिीसलामत आम्िी पाित आिह८त..तझुहॳ उपकार शके कधीिी िसरणार नािीत..! 
तयािंचहॳ  ह८डलहॳलहॳ िात िातात धरत खिंडह८ ी उद्गारला..."रा हॳ...िहॳ तर माझहॳ कताव्य िह८तहॳ,तुम्िी सािंगाल तहॳ काम मी 
मह८ठ्या आनिंदानहॳ करहॳन" 
खिंडह८ ी चहॳ बह८लणहॳ ऐकून रा हॳ यहॳस ीिंनी तयाला पनु्िा मठी मारली..! 
तयाच्या अिंगािरच्या  खमा पािून तयानी तिररत िहॴद्यािंना बह८लािून आणलहॳ...! 
िहॴद्यािंनी  खमा पाहिल्या आजण शरक्यािंच्या िाडयाच्या मागहॳ असलहॳल्या िहिरीत ििाानिुि ेओतनू  नुहॳ घट्ट 
बनिलहॳलहॳ तूप आणनू तयाच्या  खमाना लािलहॳ...हकतयहॳक हदिसािंच्या िहॳदना शािंत िह८ताना पािून खिंडह८ ी दीघा 
श्वास घहॳत झह८पी गहॳला....! 
सा ित्रीची तच्या क्कक्षात पिुडली आजण गहॳली हकतयहॳक हदिसािंची चत्तथरारक घडत गहॳलहॳल्या गह८ ी आठिण्याचा 
प्रयत्न क  लागली....बहॳरडाच्या  ीिघहॳण्या िल्ल्यात  ीिाची बा ी लािून तला िाचिणारा खिंडह८ ी तला िारिंिार 
आठित िह८ता...ती दरीतनू मारलहॳली उडी... भल्लािंचा िल्ला...बा ीिंद चहॳ  िंगल...खिंडह८ ी ची बिा रुी आजण ज्या 
प्राण प्रय ध्यहॳयासाठी स्ितःच्या  ीिाची पिाा न करता तह८ यशििंतमाचीत पहॴलिान म्िणनू आला,तयाचहॳ तहॳ काम 
सा ित्रीला मनह८मन आिडलहॳ िह८तहॳ..! 
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गहॳली हकतयहॳक हदिस खिंडह८ ी सििासाची  णकूािी सिय तला लागली िह८ती...ती तया रम्य आठिणीत झह८पी 
गहॳली...! 
 

खिंडह८ ी यशििंतमाचीत आला आिहॳ िी बातमी िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ िस्ताद काकािंच्या कानािर गहॳली. 
बहि ींच्या परिानगी शिाय खिंडह८ ी नहॳ सािीत्री ला िाचिण्यासाठी सयूाराि बहॳरडाचहॳ  हॳ िहॴर घहॳतलहॳ िह८तहॳ तहॳ 
बहि ींच्या कानािर गहॳलहॳ िह८तहॳ. 
खिंडह८ ी ला गरफ्तार करण्याचहॳ आदहॳश िस्ताद काका ि तयािंच्या तुकडीला मळालहॳ िह८तहॳ. 
पण,खिंडह८ ी सह८बत आ िर शहॳकडह८ मह८हिमा कहॳ लहॳल्या िस्ताद काकािंचा खिंडह८ ीिर  ीि िह८ता,कसहॳिी क न खिंडह८ ी 
ला यशििंतमाचीच्या फह९ हॳला पािंगिनू हििंदिी स्िराज्याचा भगिा झेंडा यशििंतमाचीिर फडकिायला  र आपण 
भाग पाडलहॳ, तर मात्र बहि ींचा राग शािंत िह८ईल असहॳ तयािंना िाटत िह८तहॳ...तयािंनी तिररत खिंडह८ ीला भहॳटण्यासाठी 
रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या िाडयातील तालमीत नघालहॳ..! 
 

तकडहॳ सयूाराि बहॳरडाँच्या िहॳ ीबानहॳ बा ीिंद च्या  िंगलात ऐकलहॳली बत्तबातमी खडानखडा सूयाराि च्या कानी 
घातली. 
िहॳ ीबानहॳ सािं गतलहॳल्या गह८ ीिर िश्वास ठहॳिािा कसा िा प्रश्न सूयाराि ला पडला !! 
ठहॳिािा तर  हॳ कािी तयानहॳ सािं गतलहॳ तहॳ िस्तजुस्थतीला मान्य नव्ितहॳ आजण न ठहॳिािा तर  ीिािर खहॳळून िी 
माहिती काढलहॳला िहॳ ीब खह८ट बह८लणार नव्िता...हद्वधा मनजस्थतीत सयूाराि पढुच्या यह८ ना डह८क्यात आखत 
िह८ता. 
 

पण,तयाच्या डह८क्यातनू कृती िह८ण्याआधीच तहॳ डह८कहॳ  धडािहॳगळहॳ करण्याच्या दृढ नश्चयानहॳ "बा ीिंद" ि तयाची 
चिट फह९  िायू िहॳगानहॳ सयूाराि च्या फह९ हॳिर छापा घालण्याचा तयारीत िह८ती. 

 

पिाटहॳच्या मिंद िाऱ्याची झळूुक खिंडह८ ीच्या सिाांगाला स्पशा क न गहॳली,गाढ झह८पहॳतनू तह८ उठला..! 
सा ित्रीच्या अना मक ओढीनहॳ तयाला अस्िस्थ कहॳ लहॳ िह८तहॳ. 
हकतयहॳक सिंकटहॳ सा ित्रीच्या साक्षीनहॳ तयानहॳ पार कहॳ ली िह८ती..अिंगािरच्या  खमािंच्या िहॳदना कमी झाल्या िह८तया,तह८ 
तसाच उठला आजण तालमीतनू बािहॳर  ाऊ लागला..तालमीचा दरिा ा उघडला आजण बािहॳर िाडयाकडहॳ पाहिलहॳ..! 
सा ित्रीला भहॳटलह८च नािी कालपासनू...तयाचहॳ मन तयाच्याशीच बह८लू लागलहॳ...चिंद्रचािंदण्यािंचा प्रकाश आजण पिाटहॳचा 
मिंदिारा....दरूिर पािरहॳकयााचा आरह८ळीचा बारीक आिा  आजण उरात स ित्रीब लची घालमहॳल....खन्डह८ ी नश्चय 
क न िाडयात शरला....सािंधीसपाटीत बह८टहॳ घालून तयानहॳ िाडयाची दगडी भिंत चढली आजण सा ित्रीच्या 
कक्षा िळ प्रिहॳश मळिला..! 
समह८ न दरिा ा बिंद िह८ता म्िणनू पाठीमागून तह८  हॳमतहॳम एक पाऊल बसहॳल इतक्या नमुळतया  ागहॳतनू चालत 
सा ित्रीच्या कक्षा िळ असलहॳल्या जखडकीत गहॳला आजण जखडकीतून आत झहॳपािला..! 
 

समईच्या सह८नहॳरी प्रकाशात सारहॳ दालन उ ळून गहॳलहॳ िह८तहॳ,कक्षाच्या मध्यािर असलहॳल्या भव्य मिंचकािर सािीत्री 
पिुडली िह८ती..! 



 

तला पािताच खिंडह८ ीच्या हृदयाचा आिहॳग पुन्िा िाढला...! 
तह८ धाडस क न मिंचका िळ  ाणार इतक्यात सािीत्री ला कह८णीतरी असल्याची  ाणीि झाली आजण तनहॳ 
उशाला ठहॳिलहॳला  िं बया उचलनू...सािध प ित्रा घहॳतला आजण ओरडली..कह८ण आिहॳ...? 

 

समईच्या मिंद प्रकाशात खिंडह८ ी चा तह८ धप्पाड दहॳि तला हदसला..! 
ज्याच्या आठिणीनहॳ रात्रभर ती अस्िस्थ िह८ती तह८ समह८र उभा पािून तच्या िातातील खिं ीर गळून पडलहॳ..! 
बहॳभान िह८ऊन तनहॳ खिंडह८ ीला मठी मारली..! 
खिंडह८ ीनहॳिी तच्या मठीनहॳ िह८णाऱ्या  खमहॳच्या िहॳदना सिन करत तला बािुपाशात घहॳतली..! 
तया िहॳदनहॳत सु ा मह८ठा आनिंद िह८ता...! 
 

पिाटहॳचा मिंद िारा जखडकीतनू आत आला आजण समई िझली..! 
 

पिाटहॳच्या रम्य िातािरणात..चिंद्राच्या शीतल प्रकाशात..अिंधाऱ्या खह८लीत तहॳ दह८न  ीि एक झालहॳ िह८तहॳ...! 
ना भतूकाळाची काळ ी ना भ िष्याची चिंता...अश्या मठीत काळाचहॳ भान उरत नसतहॳ..ती एक समाधी अिस्था 
िह८ऊन  ातहॳ...! 
अनहॳक यह८गातनू असाध्य असणारी िी अिस्था कहॳ िळ प्रहॳमयह८गातच सम तहॳ..! 
कहॳ िळ आनिंद...कहॳ िळ आनिंद....! 
तया मठीत स्िगााचहॳ सुखिी अपुरहॳ पडािहॳ..! 
 

सारी यशििंतमाची पिाटहॳच्या िहॳळी गाढ नद्रा घहॳत िह८ती आजण िहॳ दह८न शरीरहॳ  ण ूएक  ीि झालहॳ िह८तहॳ...! 
 

तया रहॳशमी आठिणी डह८ळ्यातनू अश्िुाटहॳ घळाघळा िाित िह८तया आजण सािीत्री आपला भूतकाळ तया चह९घािंसमह८र 
कथन करत िह८ती...! 
 

क्रमश 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

बा ीिंद 

भाग क्र.२३ 
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सखाराम ि तयाचहॳ सििंगडी सिाांगाचहॳ कान क न सा ित्रीच्या तोंडून तीचा भूतकाळ ऐकत िह८तहॳ. 
सािीत्री भरल्या नहॳत्रािंनी तच्या भूतकाळात रममाण झाली िह८ती..! 
 

"बाईसािहॳब....पुढहॳ काय झालहॳ ?" 

 

धाडस क न मल्िारीनहॳ सा ित्रीला प्रश्न कहॳ ला. 
 

पुढहॳ..? 

डह८ळ्यात आलहॳलहॳ अश् ूपुसत सािीत्री बह८लली..! 
 

"दहॴि अशी ि चत्र परीक्षा का घहॳतह८ दहॳि  ाणहॳ...  हॳव्िा असहॳ िाटतहॳ की आयुष्यात सिा सिंपलहॳ तहॳव्िा निीन अध्याय 
समह८र मािंडतहॳ,तर  हॳव्िा िाटतहॳ की आता कािी नकह८...अगदी तयाचिहॳळी नयतीची िाईट चपराक बसतहॳ.." 
 

खिंडह८ ी च्या मठीत मी  ग िसरलहॳ िह८तहॳ , सकाळच्या कह८िळ्या सूयाहकरणािंनी पिाटहॳचहॳ शीतल चािंदणहॳ ि न 
गहॳलहॳ,रायगड च्या बा नूहॳ आलहॳल्या गार िाऱ्यानहॳ आम्िीिं दह८घहॳिी भानािर आलह८... 
 

खिंडह८ ी म्िणाला....साऊ..आता तुझा िरि सिन करणहॳ मला अशक्य आिहॳ...! 
मी आ च बहि ी नाईकािंच्या खासगीत िदी धाडून तयािंची भहॳट घ्यायला नघतह८...बा ीिंद ची बिुमूल्य  बाबदारी 
तयािंच्या िाती सपुूदा क न मला तुला कायमचहॳ घहॳऊन  ायचहॳ आिहॳ... 
 

खिंडह८ ीची मठी सहॴल करत साऊ बह८लली....ठीक आिहॳ...मलािी तमुच्या शिाय  गणहॳ आता मजुश्कल आिहॳ..मी 
पण आ च आबासािहॳबािंची सम ूत काढतहॳ..घडलहॳलहॳ सिा कथन करतहॳ.. शिरायािंच्या हििंदिी स्िराज्याच्या प ित्र 
कामात आता शरक्याची तलिार चालािी...मी नक्कीच आबािंना सम ून सािंगहॳन..." 
 

सा ित्रीचहॳ दह८न्िी खािंदहॳ घट्ट पकडून खिंडह८ ी बह८लला... 
 

साऊ.. असहॳ  र घडलहॳ तर माझ्यािर नाईकािंनी सह८पिलहॳली काम गरी फत्तहॳ िह८ईल...रक्ताचा थेंब न सािंडता 
यशििंतमाची स्िराज्यात आली,तर तू आजण मी  न्मह८ न्मी एकत्र रािू िी शपथ मी तुला दहॳतह८...मी तिररत 
खहॳडहॳबाऱ्याकडहॳ रिाना िह८तह८..." 
 

स ित्रीचा नरह८प घहॳऊन घाईनहॳ खिंडह८ ी तालमीकडहॳ  ाऊ लागला.." 
 

दरम्यान,ितयारबिंद शबिंदी  िंगलमागात पहॳ न खिंडह८ ी सह८बत शहॳिटची िाटाघाटी करायच्या उ हॳशानहॳ िस्ताद काका 
रात्रीच यशििंतमाची च्या ि ीत आलहॳ िह८तहॳ. 
 

खिंडह८ ी तालमीत आला ि लपिनू ठहॳिलहॳली ती गुढ ििी घहॳतली,कमरहॳला तलिार,पाठीला ढाल अडकिली..ढालीच्या 
आत ती ििी लपिली आजण क्षणभर  गदिंबहॳचहॳ समरण कहॳ लहॳ...आता पढुचहॳ कािी तास तयाच्यासाठी खपू मितिाचहॳ 



िह८तहॳ..! 
 

तकडहॳ सयूाराि बहॳरडानहॳ यशििंतमाची िर नकराचा िल्ला चढिायचहॳ नयह८ न कहॳ लहॳ,आ िर च्या अपमानाचा बदला 
रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या रक्तानहॳ धतुला  ाईल असहॳ तयानहॳ मनह८मन यह८ लहॳ. 
यशििंतमाची ि बा ीिंद ची ती गूढ ठहॳि दह८घािंचीिी तिान तयाला लागली िह८ती..िी तिान आता कहॳ िळ शरक्यािंच्या 
रक्तानहॳ शमणार िह८ती..! 
 

पण,सूयाराि चहॳ मनसबुहॳ धुळीस मळिण्यास बा ीिंद ची चिट फह९  िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ  िंगलात घुसली 
िह८ती...घुसली नव्िहॳ आलीच....! 
 

िर िर मिादहॳि च्या ग ानहॳनहॳ  िंगल दमुदमूुन गहॳलहॳ..यशििंतमाचीकडहॳ रह८खलहॳलहॳ सूयाराि चहॳ भालहॳ मागहॳ 
िळालहॳ....तुफानी यु ास प्रारिंभ झाला...! 
 

िल्ला कह८णी कहॳ ला,का कहॳ ला िचार करायला सूयाराि ला सिडच मळाली नािी...तयानहॳ बा ीिंद च्या फह९ ीशी 
नकराची लढत द्यायला सुरिात कहॳ लली.  
बा ीिंद च्या यहॳण्यानहॳ  िंगलातील सिा प्राणी कमालीचहॳ बथरलहॳ िह८तहॳ..तयािंच्या गोंगाटानहॳ आसमिंत दमुदमूुन गहॳला 
िह८ता...समह८ न अनह८ळख्या शत्रचूा िल्ला ि  िंगलातील प्राण्यािंनी,पक्ष्यािंची,कीटकानी चालिलहॳला गोंगाट यानहॳ 
सूयाराि ची फह९  भहॳद न गहॳली ि िाट हदसहॳल तकडहॳ धािू लागलहॳ...सूयाराि सिााना ओरडून थािंबायचहॳ आदहॳश दहॳत 
िह८ता,पण भीतीनहॳ गिंगारलहॳली तयाची सहॳना कािी ऐकून घ्यायच्या मनजस्थतीत नव्िती..! 
 

इकडहॳ खिंडह८ ी तालमीतनू बािहॳर पडणार इतक्यात िस्ताद काकानी तालमीचहॳ दार उघडलहॳ...! 
 

काकािंना पािताच खिंडह८ ी आनिंदानहॳ बहॳभान झाला..तयानहॳ िहॳगानहॳ  ाऊन काकािंच्या चरणािंना स्पशा कहॳ ला ..काकािंनी 
तयाला उठित मठी मारली..! 
 

खिंडू....कसा आिहॳस तू ? 

आजण काय क न बसला आिहॳस तू ? 

आपण यशििंतमाची ची रसद पािंगिनू यशििंतमाची स्िराज्यात आणण्यासाठी यहॳथहॳ आलह८ िह८तह८...पण 
त,ू शरक्यािंच्या मुलीसाठी खु  बहि ी नाईकािंचा आदहॳश डािललास ? 

मी ज्या खिंडू ला ओळखतह८,तह८ नक्कीच तू नव्िहॳस..." 
 

शािंतपणहॳ ऐकून घहॳत खिंडह८ ी बह८लला...िस्ताद काका मला माफ करा...मला माझहॳ कताव्य पूणा माहिती 
आिहॳ..पण..पण सा ित्रीच्या प्रहॳमात मी आकिं ठ बुडालह८ आिहॳ...मला कताव्य ब ािू दहॳ...मी स ित्रीशी लग्न करणार 
आिहॳ..! 
 

घडलहॳला सिा ितृ्तािंत खिंडहॳराय नहॳ िस्ताद काकािंना सािं गतला...बा ीिंद ची गढू ििी ..सिा कािी तयानहॳ िस्ताद 



काकािंना कथन कहॳ लहॳ...खिंडहॳराय चा िस्ताद काकािंच्यािर खपू िश्वास िह८ता...तह८ बह८लला  
मला तिररत खहॳडहॳबऱ्याला पह८िह८च करा काका..माझी आजण नाईकािंची भहॳट झाली पाहि हॳ लह९कर...साऊ पण 
तयािंच्या िहडलािंना सिा सम नू सािंगून यशििंतमाची स्िराज्यात सामील करण्यास भाग पाडणार आिहॳ...चला 
काका..सयूाराि बहॳरडाचा नकराचा छापा कधीिी यशििंतमाची िर पडणार आिहॳ अशी खबर आिहॳ..! 
 

दीघा श्वास सह८डत काका बह८ललहॳ....खिंडू...अरहॳ कहॳ िळ मनपररितान क न  र यशििंतमाची स्िराज्यात यहॳणार 
असती,तर नाईकािंना िी  ीिघहॳणी काम गरी तुझ्यािर का सह८पि लि असती...? 

कािी गह८ ी शबदािंनी नव्िहॳ तर तलिारीनहॳ सटुत असतात...! 
बा ीिंद च्या गूढ कथा आ िर मी ऐकून िह८तह८,पण तू कहॳ लहॳल्या उलघडयाि न मला तझु्यािर कसा िश्वास 
ठहॳिािा िा प्रश्न पडला आिहॳ..! 
 

िहॳ ऐकताच खिंडह८ ीनहॳ कशाचािी िलिंब न करता पाठीिर अडकिलहॳल्या ढालीतून ती गूढ ििी काढून िस्ताद 
काकािंच्या िाती ठहॳिली...काका..मी आ िर तुमच्याशी कधीिी खह८टहॳ बह८ललह८ नािी..िहॳ बघा िा पुरािा..! 
 

तया ििीचहॳ अिलह८कन करत िस्ताद काका कमालीचहॳ गिंभीर झालहॳ..तयािंनी पररजस्थतीचहॳ गािंभीया ओळखलहॳ...तयािंनी 
तिररत खिंडह८ ीला ती ििी परत कहॳ ली आजण बह८लु लागलहॳ... 
 

खिंडह८ ी...खपू िहॳळ झाला तुझ्या यहॳण्याला...कािी क्षणात मराठ्यािंची फह९  यशििंतमाचीिर तटूुन पडहॳल...तू इथहॳ 
थािंबू नकह८स..तुला गरफ्तार करायचहॳ आदहॳश आिहॳत नाईकािंचहॳ....तू थािंबू नकह८स इथहॳ....! 
 

असहॳ ऐकताच ज्िालामुखी भडकािा तसा खिंडह८ ी भडकला...यशििंतमाचीची रसद न पािंगिता  र िल्ला 
चढिायचा िह८ता तर मला या काम गरी िर का नयुक्त कहॳ लहॳ काका..? 

 

मी सा ित्रीला सािंगून रक्ताचा थेंब न पडता माची स्िराज्यात आणणार िह८तह८ आजण नाईकािंनी अशी आज्ञा हदलीच 
कशी...? 

 

कशी हदली िहॳ िचारायची पात्रता कह८णाचीच नािी खिंडह८ ी ..! 
 

काका ग ालहॳ....रक्त शिंपून उभहॳ कहॳ लहॳलहॳ िहॳ स्िराज्य असहॳतु हिमाचल असहॳच िाढािहॳ यासाठी नाईकािंनी सिास्िाची 
िह८ळी कहॳ ली आिहॳ िहॳ तू  ाणतह८स...आ िरच्या तझु्या काम गरीि न तुला यशििंतमाचीची काम गरी 
हदली...पण,मराठहॳशािीचा शरस्ता माहिती असूनदहॳखील तू स्त्री मह८िात पडून कायदहॳ मह८डलहॳस तहॳ कह८णाला 
िचा न..? 

 

ठीक आिहॳ,तझु्यासह८बत  हॳ घडलहॳ तहॳ गूढ ि िलक्षण आिहॳ खिंडहॳराय..पण..पण आता तू  र इथहॳ मराठ्यािंच्या िाती 
लागलास तर तुला गरफ्तार कहॳ लहॳ  ाईल...माझहॳ एक...नाईकािंचा नणाय दहॳि सु ा बदलत नािी.. तथहॳ मी कह८ण 
आिहॳ...िातािरण शािंत िह८ईपयांत तू बािहॳर रिा..यह८ग्य िहॳळ आल्यािर मी मध्यस्ती करीन...मग िा अनमह८ल ठहॳिा 



स्िराज्याच्या कामी यहॳईल यासाठी प्रयत्न क ...! 
 

मी नघतह८ आता....मला इशारत क न फह९ हॳला सािंगािा धाडला पाहि हॳ....तू नघ इथनू...उतरतीच्या डोंगरािर 
गुिहॳत रिा... तथहॳ मी यहॳऊन भहॳटहॳन....! 
 

असहॳ बह८लून िस्ताद काका नघून गहॳलहॳ िह८तहॳ..! 
 

खिंडह८ ी च्या मनात िचारािंचहॳ मिािादळ सु  झालहॳ िह८तहॳ...! 
 

इकडहॳ सा ित्रीनहॳ घडलहॳला सिा ितृ्तािंत यहॳस ीरािािंच्या कानी घातला..ि शिा ी मिारा ािंना सामील िह८ण्यासाठी 
कळकळून सािं गतलहॳ...! 
 

यहॳस ीरािािंच्या मनात बा ीिंद ची कथा ऐकून मह८ठी खळबळ सु  झाली िह८ती...! 
तयाचहॳ मन म्िण ूलागलहॳ की हकती िहॳळ मिारा ािंशी िहॴर धरायचहॳ...सारा मुलुख शिा ीरा ािंचा पह८िाडा 
गातह८य..आपणिी सामील व्िािहॳ....तयािंचहॳ मन पालटू लागलहॳ.....पण,इतक्यात... 
 

एक नशाणबारदार धाित आला....बह८लू लागला... 
 

रा हॳ घात झाला...भगव्या झेंडयाच्या नशानाचची फह९  यशििंतमाची िर तटूुन पडली आिहॳ...िहॳशीच्या रक्षकािंची 
कत्तल उडित तहॳ आत घुसत आिहॳत...मराठ्यािंचा छापा पडला आिहॳ.... 
 

कािी िहॳळापिूीच मराठ्यािंना सामील िह८ण्याचहॳ स्िप्नहॳ पािणारहॳ रा हॳ स ित्रीिर ओरडलहॳ...पाहिलेंस...आजण तू तयािंना 
 ाऊन मळायला सािंगत िह८तीस मला ?....आता मा  हकिं िा म ... त ूिाडया बािहॳर पडू नकह८स.... 
 

असहॳ बह८लून रा हॳ बािहॳर पडलहॳ...यु  डँका िा ू लागला... शरक्यािंचा सहॳना सागर  मा झाला.... 
 

आता यु ....आता मह८ठमह८ठहॳ अलिंकाररक शबद मह९न राितील...आता तलिारी बह८लतील...तलिारीच चालतील...रा हॳ 
यहॳस ीरािािंच्नी यु ाचा पह८िाख चढिनू घह८डयािर स्िार झालहॳ..पाठह८पाठ शरक्याची चिट फह९ .... 
 

क्रमश 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.२४ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 



कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

दरम्यान मराठ्यािंनी यशििंतमाची च्या पूिकेडून िल्ला चढित पिूा िहॳस कब ात घहॳतली. 
मराठ्यािंच्या तया नकराचा लढ्यात अग्रभागी स्िता िस्ताद काका नहॳततृि करत िह८तहॳ. 
छत्रपती शिा ी मिारा  की  य, िर िर मिादहॳि च्या घह८िणािंनी रायगड चहॳ खह८रहॳ दमुदमूुन गहॳलहॳ िह८तहॳ. 
भगव्या  री पटक्यािंचहॳ नशाण हििंदह८ळहॳ घहॳत शरक्यािंच्या काळ ात घुसत िह८तहॳ. 
रा हॳ यहॳस ीरािािंनी घह८डदळाला आज्ञा कहॳ ली ि तहॳ सु ा काळभहॴरिाच्या नािानिं चािंगभल आरह८ळी दहॳत मराठ्यािंच्या 
फह९ हॳिर तटूुन पडलहॳ. 
तलिारीच्या खणखणाटानहॳ यशििंतमाची िाद न गहॳली िह८ती. 
कम ह८र यह८ हॳ गतप्राण िह८त िह८तहॳ,िीरािंचहॳ तािंडि सु  िह८तहॳ...! 
इतक्यात मराठ्यािंचा एक  िं बयाचा गह८ळा हफरिणाऱ्या बिा रानहॳ रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या रह८खानहॳ गह८ळा 
भरकािला...! 
सुदशान हफरािहॳ तसा तह८ गह८ळा सुसाट िहॳगानहॳ रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या छातीिर यहॳऊन आदळला..! 
घाि िमी बसल्यानहॳ ,प्रचिंड तडाख्यानहॳ रा हॳ यहॳस ीराि घह८डयाि न खाली पडलहॳ..! 
शरक्याची फह९  तहॳ चत्र पािून भयभीत झाली...! 
घह८डदळ मागहॳ हफ  लागलहॳ. 
िहॳ पािताच मराठ्यािंच्या फह९ हॳला अिसान शरलहॳ...तफुान कत्तल करत तहॳ पढुहॳ सरकू लागलहॳ. 
घह८डयाि न पडलहॳल्या यहॳस ीरािािंना कािी अिंगरक्षकािंनी उचलून सािध कहॳ लहॳ. 
तहॳ शु ीिर आलहॳ,पण समह८र शरक्याची पीछहॳिाट पािताच तहॳ  खमी अिस्थहॳत पुन्िा घह८डयािर स्िार झालहॳ. 
पण,गह८ळ्याच्या प्रिारानहॳ तयािंना शु  हटकिणहॳ कठीण िह८तहॳ...! 
मराठ्यािंनी  िळपास शरक्यािंच्या फह९ हॳला कोंडीत आणलहॳ िह८तहॳ...आ िर अज िंक्य असलहॳली यशििंतमाची आ  
मराठहॳ ज िंकणार अशी लक्षणहॳ हदस ूलागली ..! 
 

दरूिर यशििंतमाची च्या रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या िाडयाि न "साऊ" िहॳ सारहॳ पाित िह८ती इतक्यात िाडयाच्या मागहॳ 
असलहॳल्या तालमीतून "काळ भहॴरिाच्या नािानहॳ चािंगभल" च्या आरह८ळ्या उठल्या...रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या पदरी 
असलहॳलहॳ न ािान शहॳ दह८नशहॳ पहॴलिान यु  पह८िाख घालून दह९डत यु भूमीकडहॳ धाित िह८तहॳ...तयािंचा म्िह८रक्या िह८ता 
एक धप्पाड पहॴलिान....दु नच साऊ नहॳ तया म्िह८रक्याला ओळखलहॳ िह८तहॳ...! 
 

"भीमा  ाधि" 
 

खिंडहॳराय नहॳ यशििंतमाची च्या यात्रहॳत चत क न सपशहॳल पराभि कहॳ लहॳला रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या खासगीतला मल्ल. 
पराभिाचहॳ उट्टहॳ मातभृूमीचहॳ रक्षण क न काढण्याच्या मनसुबयानहॳ तिहॳिानहॳ बािहॳर पडला िह८ता..! 
तहॳ शहॳ दह८नशहॳ पहॴलिानािंचहॳ टह८ळकहॳ  िातात तलिारी भालहॳ घहॳऊन मराठ्यािंच्या िल्ल्याचा प्र तकार कराियास दह९डू 
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लागलहॳ...! 
 

म ल दरम ल करत धुळीचहॳ लह८ट उडित तया पहॴलिानािंची पहिलीच टक्कर नकराची हदली. 
पहॴलिानी घाि िाया  ातच नव्िता..ज्यािर पडहॳल तयाची खािंडह८ळी िह८त िह८ती. 
एक एक पहॴलिान 10-10 धारकरी कापू लागला. 
घह८डयासकट यह८ध्याना उचलून आपटू लागलहॳ. 
 ण ूमिाभारतात घटह८तकचानहॳ  सा सिंिार पािंडि सहॳनहॳचा मािंडला िह८ता तसाच सिंिार तया शरक्यािंच्या नहॳक ात 
पहॴलिानािंची मराठ्यािंच्या सहॳनहॳ ि  मािंडला िह८ता...! 
 

आता थािंबण्यात राम नव्िता...थािंबलह८ तर  ीि  ाणार ..झालहॳ...इशारतीची कण ेिा ू लागली... ि याची माळ 
गळ्यात पडता पडता भीमा नहॳ ती हिसका मा न आपल्या िाती घहॳतली िह८ती. 
 

पुढहॳ पळणाऱ्या फह९ हॳची त्रहॳधा तरपीट बघत रा हॳ शके ि पहॴलिानािंची फह९  उभी िह८ती....भीमा नहॳ डह८क्याला 
चढिलहॳलहॳ शरस्त्राण उतरिलहॳ...आजण रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या समह८र यहॳऊन म ुरा कहॳ ला...! 
रा हॳ निायत खशु झालहॳ...तहॳ बह८ललहॳ...."भीमा...अरहॳ तू आ  धािून आला नसतास तर शरक्याची अब्र,ूपरिंपरा 
सिाकािी मह८डीत नघालहॳ असतहॳ..सिंपलहॳ असतहॳ सारहॳ...असहॳ म्िणत तयािंनी भीमाला मठी मारली ,पण छातीिरील 
आघातानहॳ तयाच्या मठीतच मूजच्छात यहॳऊन पडलहॳ....सारहॳ सहॴन्य रा हॳ यहॳस ीना घहॳऊन िाडयाकडहॳ  ाऊ लागलहॳ.... 
एक यह८ ा मात्र  ाणीिपूिाक मागहॳ उभा िह८ता...तयाचहॳ बलदिंड बािू घामानहॳ डबडबलहॳ िह८तहॳ..िातातील निंगी समशहॳर 
रक्तानहॳ नथळत िह८ती....तया रक्ताकडहॳ पाित तया िीरािंच्या डह८ळ्यात अश् ूतरळलहॳ िह८तहॳ....तयानहॳ डह८क्याला घातलहॳलहॳ 
शरस्त्राण काढलहॳ ि एकिार भरल्या नहॳत्रािंनी तया पळणाऱ्या सहॳनहॳला पािू लागला....आजण पुन्िा यशििंतमाची कडहॳ 
िळला........... 
 

ओळखलहॳ....ओळखलहॳ..... 
 

 ँगलाट उिंच झाडािर हिरव्या पाल्याची झालर अडकिून िहॳर गरी करणाऱ्या शिछत्रपतीच्या नशाणबारदार 
िहॳ ीबानहॳ ओळखलहॳ...तह८ िीर कह८ण आिहॳ तहॳ..... 
 

खिंडहॳराय.....! 
 

िह८य...खिंडहॳराय सरदहॳसाई...! 
ज्यािंनी बहि ींच्या खािंद्याला खािंदा लािनू अनहॳक यु ात मिारा ािंना यश मळिनू हदलहॳ िह८तहॳ....तह८ स्िराज्याचा 
गुप्तिहॳर...बहि ींचा उ िा िात...स्िराज्याशी हफतूर झाला आिहॳ...आपल्याच बािंधिािंची कत्तल उडिनू तह८ अ नूिी 
यशििंतमाचीत आिहॳ...! 
 

ि हॳच्या िहॳगानहॳ िी खबर दस्तुरखु  बहि ी नाईकािंच्या कानी पह८चली ...! 
 



कानात उकळतहॳ तहॳल ओतल्यासारखहॳ झालहॳ..! 
 

डह८ळ्यात पश्चाताप उतरला िह८ता...! 
रायगड पररसरात एका गुप्त हठकाणी ि ारह८ मािळ्यािंच्या पुढहॳ बहि ी बसलहॳ िह८तहॳ आजण िहॳ ीब खिंडहॳरायाच्या 
कत्तलीचहॳ िणान करत िह८ता...! 
 

समह८र िस्ताद काका मान खाली घालून सिा ऐकत िह८तहॳ...! 
 

िा काका...चािंगलहॳ शक्षण हदलहॳ तमु्िी तुमच्या पठ्ठयाला...! 
बहि ी नाईक ओरडलहॳ...सारी सहॳना भीतीनहॳ कापू लागली...बहि ींचा राग काय आिहॳ सिााना ठाऊक िह८तहॳ...! 
 

आ िर शहॳकडह८  ीिघहॳण्या मह८हिमा क न महॳलहॳली माझी न र खिंडया सारख्या हफतुराला कशी ओळख ूशकली 
नािी याचा मला पश्चात्ताप िह८तह८य.... 
 

उद्याचा हदिस मािळ्याच्या आत स्िराज्याचा ग ार आजण हदमाखानहॳ मिारा ािंशी िहॴर करणारी यशििंतमाची  र 
स्िराज्यात आली नािी...तर तुमच्यापहॴकी एकानहॳ सु ा मराठहॳशािीचहॳ नाि घहॳऊ नका..! 
खिंडू च्या  ीिािर मह८ठ्या िश्वासानहॳ माझी  ीभ लिलिली िह८ती की यशििंतमाची एका महिन्यात स्िराज्यात 
यहॳईल म्िणनू...आ  महिना िह८त आला तर पदरात काय पडलहॳ ? 

अपयश ....? कत्तल....? ग ारी...? 

 

मी  ातीनहॳ उद्या माचीिर िल्ला चढिणार.... 
 

इतक्यात समह८र उभहॳ असलहॳलहॳ िस्ताद काका धाित समह८र आलहॳ.... 
 

तयािंनी बहि ींच्या पायाला मठी मारली...तहॳ बह८ललहॳ...नाईक...आम्िी ज ििंत असताना तमु्िी मह८हिमहॳिर  ाणार..? 

मराठहॳशािी शहॳण घालहॳल तोंडात...मिारा  कधीिी माफ करणार नािीत...! 
आ िरची माझी नह८करी   ूधरािी आजण मला अखहॳरची सिंधी द्यािी...! 
शकस्त क न माची स्िराज्यात घहॳऊन नािीतर...िहॳ तोंड परत कधीिी तमु्िाला दाखिणार नािी नाईक....." 

 

िस्ताद काकािंच्या डह८ळ्यातील आग पािून नाईकािंना तयािंना उठिलहॳ... 
 

तहॳ बह८लू लागलहॳ....काका माफ करा मला मी  िाल बह८लतह८. 
पण,आ  मराठ्यािंचा धाक अिघ्या पातशािीला आिहॳ कारण मिारा  हदलहॳला शबद पाळतात. 
 र शबद पाळू शकत नसहॳल तर तह८ मराठा नव्िहॳ....! 
उद्या सायिंकाळ पयांत िाट बघ.ू... 
 

नािीतर... शरक्याची शबिंदी पािंगु अथिा न पािंग.ु..आपल्या तलिारी यशििंतमाची िर िळल्या पाहि हॳत..ज्याचहॳ 



नहॳततृि मी स्िता करणार.... य भिानी...! 
 

कराकरा पािलहॳ टाकत नाईक नघनू गहॳलहॳ..! 
 

इकडहॳ यशििंतमाचीिर आनिंदी आनिंद िह८ता...! 
भीमा  ाधि माचीचा खरा नायक ठरला िह८ता...! 
 

रा हॳ यहॳस ीरािािंना शु  आली िह८ती,तयािंनी भीमा ला बह८लािून घहॳतलहॳ िह८तहॳ..! 
सारा दरबार भीमािर कह९तकुाचा ििााि करत िह८ता. 
 

रा हॳ बह८ललहॳ.....भीमा...आ  तुझ्या पराक्रमामुळहॳ यशििंतमाची ची अब्रू िाचली. 
बह८ल..डोंगरा एिढहॳ उपकार आिहॳत तुझहॳ माझ्यािर....काय दहॳऊ तुला...? 

 

धीरगिंभीर मात्र मतुस ी मदु्रहॳत उभा असणारा भमा शािंत उभा िह८ता. 
 

रा हॳ मह८ठ्या आिा ात ग ालहॳ..आ पासनू मी शरक्यािंच्या सहॳनहॳचहॳ सहॳनापती पद भीमाला बिाल करत आिहॳ...! 
 

िहॳ ऐकताच सारी यशििंतमाची भमािर फुलहॳ टाकू लागली... 
 

बह८ल भीमा अ नू काय ििहॳ तुला.... 
 

भीमा शािंतपणहॳ पढुहॳ आला.... 
रा हॳ यहॳस ीरािािंना मु रा कहॳ ला ि बह८लू लागला...." 
 

रा हॳ  हॳव्िापासून ता ण्यात पदापाण क न प्रहॳम म्िण हॳ काय सम लहॳ आिहॳ...माझ्या मनात,बु ीत श्वासात एकच 
मुलगी आिहॳ...सािीत्री....रा हॳ मला  र कािी द्यायचहॳच असहॳल तर साऊ चा िात द्या...माझ्या प्रणापहॳक्षा  ास्त मी 
तीला  पीन..... 
 

िहॳ ऐकताच िरच्या म ल्यािर स्रीयािंच्यात उभी असलहॳल्या सा ित्रीच्या हृदयाचहॳ ठह८कहॳ  िाढलहॳ....डह८ळ्यात आग 
उतरली...ती बहॳभान िह८ऊन भमाकडहॳ पािू लागली...ि दसुऱ्या क्षणात नघनू गहॳली..... 
 

रा हॳ यहॳस ीरािािंना भीमाला काय उत्तर द्यािहॳ सम हॳना....! 
 

तहॳ बह८ललहॳ...भीमा..मी स्िता  ातीनहॳ साऊ बरह८बर चचाा क न उद्या तुला िह८कार-नकार सािंगीन... तझु्या सारख्या 
िीरािंच्या िाती माझी मुलगी दहॳणहॳ मी भाग्याचहॳ सम तह८....असहॳ म्िणताच सारा दरबार टाळ्या िा ि ू
लागला.... नतहॳचा कह९ल भीमाच्या बा ूनहॳ िह८ता...! 
 

दरबार बरखास्त झाला आजण भीमा तालमीत आला....पाठमह८ऱ्या अिस्थहॳत उभा असणाऱ्या खिंडहॳरायाला मठी 



मा न भीमा बह८लू लागला....खिंडह८ ी...आ  कहॳ िळ तुमच्या मुळहॳ या भीमाचहॳ स्िप्न पूणा िह८त आिहॳ. 
माझी गहॳलहॳली इज् त तमु्िीच मला परत मळिनू हदली...कसहॳ आभार मानू तुझहॳ मला सम हॳना....! 
 

िहॳ ऐकताच खिंडह८ ीला यु ाच्या िहॳळहॳचा प्रसिंग समह८र हदसू लागला... 
 

िस्ताद काका घाईनहॳ नघनू गहॳलहॳ आजण यशििंतमाची ची पूिा िहॳस मराठ्यािंनी ज िंकली िह८ती..! 
मराठ्यािंची शुरता फक्त खिंडह८ ीलाच माहिती िह८ती....पण कािी क न िी गूढ ििी सुरजक्षत रिािी म्िणनू तयानहॳ 
यशििंतमाची बािहॳरच्या डोंगरातील गुप्त गुिहॳत ती लपिली आजण पुन्िा यशििंतमाची त आला तर रा हॳ यहॳस ीराि 
 खमी असून यशििंतमाची िारण्यात  मा िह८ती...! 
 

खिंडह८ ी नहॳ साऊ ला भहॳटायला थहॳट िाडा गाठला ि िस्तुजस्थती सािं गतली.... 
 

अश्ूिंनी भरलहॳल्या नहॳत्रािंनी साऊ बह८लली....खिंडह८ ीराि...मला माझहॳ राज्य आजण िहडलािंचा प्राण गमािून स्ितःचा 
सिंसार थाटायचा नािी...! 
एकतर मला तुमच्या तलिारीनहॳ मा न टाका...नािीतर माझ्या िहडलािंचहॳ प्राण िाचिा....आजण िुिंदका दहॳत ती रडू 
लागली....तह८ पह८लादी पु ि साऊ च्या प्रहॳमानहॳ िरघळला आजण तडक तालमीत आला ि तालमीतल्या शहॳ दह८नशहॳ 
पहॴलिानािंना  ागहॳ कहॳ लहॳ ि बह८ल ूलागला....." 
 

अरहॳ मदाांनह८...ज्याच्या  ीिािर आ िर दधू तूप खाऊन पहॴलिान झालात तह८ तमुचा धनी तथहॳ बहॳशु  पडला 
आिहॳ....ज्या मातीत कुस्ती खहॳळाला ती माती धह८क्यात आिहॳ....भीमा सारखा भीमकाय मल्ल इथहॳ असताना रा हॳ 
यहॳस ीराि स्िता यु  खहॳळतात िहॳ बरहॳ नव्िहॳ...चला उचला समशहॳर आजण गा िा मदुामकीचहॳ तडाखहॳ....ज िंकलात तर 
नाि िह८ईल िारलात तर अमर व्िाल....भीमा तू स्िता नहॳततृि कर आमचहॳ... 
 

असहॳ म्िणत तहॳ शहॳ दह८नशहॳ पहॴलिान चिताळून मराठ्यािंच्या फह९ हॳिर तटूुन पडलहॳ...स्िता खिंडहॳराय पण िह८ता 
तयात...ज्याच्या सह८बत तलिार चालिायला शकला तीच तलिार आपल्या बिंधूिंच्या पह८टातनू आरपार करताना 
तयाचहॳ काळी  तटुत िह८तहॳ..पण स ित्रीचा िरि मात्र यापहॳक्षा  ीिघहॳणा िह८ता म्िणनू तह८ अखहॳ घह८डहॳ उचलून फहॳ कू 
लागला िह८ता...... 
 

भरल्या नहॳत्रािंनी खिंडहॳरायला सारहॳ आठित िह८तहॳ 
 

•●●••••••••●●• 
क्रमश 

 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.२५ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

एव्िाना हदिस उ ाडला िह८ता. 
सकाळची कह८िळी सयूाहकरणहॳ घनदाट धुक्याला  ाळत िातािरणात उब नमााण करत िह८ती. 
 

सुयााची कह८िळी सयुाहकरणहॳ सखाराम च्या मुखािर पडली आजण तयाला  ाग आली. 
सुयानारायणाच्या जझलमीत हकरणात समह८रच खिंडह८ ी बसला िह८ता. 
 ण ुसुया त्राटक लािलहॳ आिहॳ..तयाच्या डह८ळ्यातून घळाघळा अश् ुयहॳत िह८तहॳ. 
 

सखाराम दचकून  ागा झाला ि तयाच्या साथीदारािंना  ागहॳ कहॳ लहॳ. 
 

आसपास कहॳ िळ माळरान िह८तहॳ,तहॳ ज थहॳ झह८पलहॳ िह८तहॳ तथहॳ कहॳ िळ सपाट खडक िह८ता..! 
 

सखाराम ि तयाच्या साथीदारािंना कािीच सम त नव्ितहॳ...रात्री सािीत्री समह८र ि शरक्यािंच्या छािणीत बसनू 
खिंडह८ ी ि स ित्रीचा भतुकाळ ऐकत कधी डह८ळा लागला सम ला नािी,आजण  ाग आली या पठारािर..आजण 
समह८र खिंडह८ ी ला पािुन तर तयािून अ धक धक्का बसला...! 
 

मह८ठ्या आिा ात सखाराम,सूयााकडहॳ पाित बसलहॳल्या खिंडह८ ीला बह८लला..... 
 

तमु्िी कधी उगिला खिंडह८ ीराि ?? 

 

सखाराम च्या बह८लण्यानहॳ भानािर आलहॳल्या खिंडह८ ीनहॳ सािध िह८त आपलहॳ अश्ूिंनी डबडबलहॳ डह८ळहॳ पुसलहॳ ि चह९घािंकडहॳ 
पािुन बह८लू लागला... 
 

"मी ? 

िहॳ काय तमु्िी उठायच्या अगह८दर इथहॳ यहॳऊन बसलह८ िह८तह८..." 
 

आजण रात्री अचानक कुठहॳ गायब िह८ता तमु्िी ? 

रात्री आम्िी रा हॳ शरक्यािंच्या छािणीत िह८तह८ आजण आत्ता इथहॳ कसहॳ काय आलह८..? सखाराम बह८लला...! 
 

अिह८,रात्री िहॳर गरी करािहॳ लागतहॳ...मी शिरायािंचा न ािान गुप्तिहॳर आिहॳ...असतात न सािंगण्यासारख्या 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


कामगीरी...! 
तमु्िी गाढ झह८पहॳत िह८ता आजण शरक्याची छािणी इथनू दरू गहॳली...मला भहॳटलहॳ तहॳ सारहॳ...फक्त तुमची झह८पमह८ड 
करणहॳ तयािंना ठीक िाटलहॳ नािी...! 
सािीत्री ि मी उद्या भहॳटणार आिहॳ..तया अगह८दर तुम्िाला िस्ताद काकािंच्याकडहॳ घहॳऊन  ातह८...म्िण हॳ तुमचहॳ काम 
मागी लागहॳल..ि मी स ित्रीसि आमच्या मागाानहॳ  ाऊ..." 
 

खिंडह८ ीच्या स्प ीकरनाणहॳ मात्र सखाराम ची शन्का दरू झाली. 
आसपास च्या पररसरात सु ा रात्रीच्या छािणीच्या खणुा स्प  हदसत िह८तया तयामुळहॳ शिंका दरू झाली...." 
 

समह८रच एका गाठह८डयात खाण्याचहॳ पदाथा पािून सखाराम बह८लला... 
 

िहॳ  हॳिण तमु्िी आणलिं काय खिंडह८ ीराि ? 

 

नािी...िहॳ सा ित्रीनहॳ तुमच्यासाठी ठहॳिलहॳ आिहॳ...दह८न घास खाऊन घ्या...आपण पुढचा प्रिास क ..! 
 

 हॳिनाकडहॳ पािताच चह९घािंचहॳिी चहॳिरहॳ खलुलहॳ..तहॳ चह९घहॳिी भाकरीचा तुकडा मह८डून खाऊ लागलहॳ...." 
 

पह८टात थह८डी भर गहॳल्यानहॳ सखाराम ि तयाचहॳ सह८बती तरतरीत झालहॳ. 
 

मल्िारी,स ाा,नारायण ि सखाराम चह९घहॳिी आनिंदी िह८तहॳ. 
 

खिंडह८ ी बह८लला...गडयानह८ आ  फक्त एक हदिस..आ  मी तमु्िाला िस्ताद काकािंच्या सुपूदा करतह८,तुम्िी उद्याच 
रा श्ी शिा ीरा ािंच्या खासगी िभागात पह८चतहॳ व्िाल..तमुची समस्यािं कायमची मटली  ाईल......फक्त रात्र 
िह८ण्याच्या आधी आपल्याला तया गुप्तिाटहॳनहॳ  िंगलात कहॳ िळ मला ि काकािंना माहिती असलहॳल्या गुिहॳत पह८िचायचहॳ 
आिहॳ.... 
 

खिंडह८ ीच्या बह८लण्यानहॳ चह९घहॳ अ नू आनिंदी झाली...! 
 

तहॳ पाचिी  ण चालू लागलहॳ....! 
 

धाडस क न सखाराम बह८लला.... 
 

खिंडह८ ीराि..रात्री सािीत्री बाईसािहॳब बह८लत िह८तया तुम्िी शिा ीरा ािंशी ग ारी कहॳ ली असहॳ बहि ी नाईकािंचहॳ मत 
झालहॳ िह८तहॳ....ती कथा ऐकता ऐकता झह८प आली...तुम्िाला राग यहॳणार नसहॳल तर ती कथा पढुहॳ सिंगशीला का ?? 

 

एक दीघा श्वास घहॳऊन मल्िारी बह८लला.... 
 

राग ..? 



कसला राग गडयानह८...आता खन्डह८ ी च्या आयुष्यात मानिी सिहॳ फुगिहॳ उरलाच नािीत...आता  गतह८य तहॳ 
कहॳ िळ उपकारासाठी... 
" 

 

असहॳ बह८लून खिंडह८ ी तयाचा भ िष्यकाळ पनु्िा कथन क  लागला....! 
 

यशििंतमाची  
 

रा हॳ यहॳस ीराि शरक्यािंच्या तालमीत रात्रभर िचारात मग्न असलहॳल्या खिंडह८ ीला कािीच सुचत 
नव्ितहॳ....भीमाला लढायला आपण उद्युक्त क न चकू कहॳ ली असहॳ तयाला िाटत िह८तहॳ...! 
एकतर स्िराज्याशी िरामखह८री आजण स ित्रीचा िरि दह८न्िी गह८ ी तयाला सताित िह८तया....! 
डह८ळ्यात पश्चात्तापाचहॳ अश् ूओघळत िह८तहॳ..! 
 

सूयाराि बहॳरड आपल्या नहॳक ात इमानदार कडव्या फह९ हॳला घहॳऊन यशििंतमाची शहॳ ारच्या डोंगरदरीत लपला िह८ता. 
तयािंच्यािर कह८णी िल्ला चढिला याचहॳ रिस्य मात्र तयाला उलगडत नव्ितहॳ. 
 

इकडहॳ बा ीन्द ि तयाच्या फह९ हॳला सूयाराि ला शह८धनू मारल्या शिाय चहॴन पडणार नव्िता...एकदा  र का 
"बा ीिंद" चहॳ गूढ दसुऱ्या व्यक्तीला सम लहॳ तर मात्र 100 ििााच्या तपस्यहॳची राखरािंगह८ळी िह८णार िहॳ मात्र नक्की 
िह८ती.! 
 

दसुरीकडहॳ िस्ताद काका मात्र यशििंतमाची उद्याच्या उद्या स्िराज्यात आणण्यासाठी मािळ्यािंच्या प्रमुख 
शलहॳदारािंची बहॴठक घहॳत िह८तहॳ....तहॳ मह८ठ्या आिहॳशानहॳ बह८लू लागलहॳ.... 

 

गडयानह८,उद्या  र यशििंतमाचीिर भगिा नािी फडकला तर सारी मराठहॳशािी शहॳण घालहॳल तोंडात 
आपल्या....यशििंतमाचीिर िल्ला चढिायला आपली फह९  अपुरी आिहॳ,पण ज्यादा कुमक यायला खपू िहॳळ 
 ाईल...तयापहॳक्षा एक यु नीती िापरायची आिहॳ..... 
 

शत्रचूा शत्र ूतह८ आपला मत्र...िाकहॳ च्या अिंतरािर सूयाराि बहॳराडाँची फह९  आिहॳ. 
तयािंचा पण यशििंतमाची बरह८बर  नुा बदला आिहॳ,याचा फायदा उठित तयािंना सह८बत घहॳऊया...यशििंतमाचीच्या 
ि ीत असल्यानहॳ  िंगलिाटा तयािंना चािंगल्याच ठाऊक आिहॳत...! 
 

गडयानह८,तयारीला लागा....! 
 

िस्ताद काकािंचा आदहॳश मळताच ि ार एक मािळ्यािंचहॳ पथक क्षणात तयार झालहॳ. 
कहॳ िळ पायी िल्ला चढिायचा असल्यानहॳ पायीच यशििंतमाचीकडहॳ कूच करािी लागणार िह८ती. 
 

िस्ताद काकािंनी फह९ हॳचहॳ दह८न भाग कहॳ लहॳ. 



यशििंतमाचीच्या पाठीमागून अधी सहॳना  ाऊन रात्रीच्या अिंधारात दबा ध न बसहॳल,इशारतीची खनू मळताच 
िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ यशििंतमाचीिर मागून िल्ला चढिायचा..उिाररत सहॳना घहॳऊन सयूाराि बहॳरडला गाठून मदतीची 
िनिंती क न समह८ न िल्ला करायचा..! 

 

बस्स,अशी चह८ख यह८ ना आखनू पढुच्याच क्षणात सारी सहॳना िाटहॳला लागली..! 
प्रतयहॳक मािळा शस्तब  िह८ता. 
शस्त िा शिरायािंच्या फह९ हॳचा आतमा िह८ता..! 

 

दरम्यान,बा ीिंद च्या सहॳनहॳनहॳ प्रयत्नािंची पराका ा क निी सूयाराि सापडत नसल्यानहॳ,अध्याा धारकयाांना चिंद्रगड कडहॳ 
 ाण्याची आज्ञा कहॳ ली ि पाच पन्नास धारकरी सह८बत ठहॳऊन तयानहॳ सयूाराि ला शह८धनू काढण्यासाठी 
आपल्या िळ असलहॳल्या बा ीिंद च्या गूढ िद्यहॳचा िापर क न माकडहॳ,घारी- गधाडहॳ,हकडया मुिंग्यािंना सािंकहॳ तक 
आिा  काढून बह८लािण्याचा नणाय घहॳतला.... 
 

बा ीिंद नहॳ एकाग्र ध्यान क न आतमसात कहॳ लहॳल्या गूढ ज्ञानानहॳ सािंकहॳ तक आिा  आसपासच्या िातािरणात 
सह८डलहॳ.......... 
कीटक,मुिंगी,घार, गधाड यािंच्या पयांत तयािंच्या भािहॳत बह८लनू तयािंना आपलहॳ काया करायला लािणारहॳ गूढ 
ज्ञान...खरह८खर िलक्षण िह८तहॳ सिाकािी...! 
 

बघता बघता  िंगलातील अणरुहॳण ुशिारलहॳ आजण मुिंग्यािंनी,घार गधाडािंची गदी बा ीिंद च्या भह८िताली  मली..... 
 

एक िलक्षण िास्य तयाच्या चहॳिऱ्यािर हदसत िह८तहॳ... ण ूसृ ीचा एक अशक्य भाग तयाचहॳ स्िा मति तयाच्याकडहॳ 
असािहॳ असहॳ एकप्रकारचहॳ िास्य िह८तहॳ तहॳ.... 
 

तयानहॳ तया गूढ ि ि चत्र आिा ात सभह८ितालच्या प्राण्यािंना सिंदहॳश दहॳणहॳ सु  कहॳ लहॳ.... 
 

सूयाराि बहॳरड कुठहॳ लपला आिहॳ...तयाच्याकडहॳ हकती लह८क आिहॳत...तयाच्याकडहॳ लह९कर  ाण्याचा मागा काय...तयािंना 
ज थहॳ आिहॳ तथहॳ थह८पिण्यासाठी मुिंग्यािंनी िल्ला चढिाि.. आजण या बदल्यात सिा प्राण्यािंना ताज्या मािंसाची 
महॳ िानी मळहॳल असहॳिी तयानहॳ सािंगून टाकलहॳ....." 
 

तयाच्या तया आदहॳशानहॳ सिा प्राणी तिररत कामाला लागलहॳ ि म ल दरम ल करत तया गुप्त  ागहॳत ज थहॳ 
सूयाराि यशििंतमाचीिर िल्लहॳ करायची नयह८ नहॳ करत िह८ता तथहॳ पह८चतहॳ झालहॳ... 
 

तयागह८दरच िस्ताद काकािंच्या िहॳरािंनी बातमी आणली की सूयाराि बहॳरड कुठहॳ लपला आिहॳ...टाकटह८क िस्ताद काका 
ि धारकरी िाती पािंढरहॳ नशाण घहॳऊन सयूाराि च्या गुप्त  ागहॳत शिंग तुताऱ्या फुिं कून सूयाराि ला खनू सािंगू 
लागलहॳ... 
 

शिरायािंची फह९  ...? 



 

नुकतयाच बा ीिंद च्या आकजस्मत िल्ल्यातनू िाचत गुप्त  ागहॳत पढुहॳ नयह८ न करत बसलहॳल्या सयूाराि ला 
शिरायािंच्या खनूहॳची चािूल लागली ि तयानहॳ तिररत नशाणबारदार पाठिनू कह८ण,कुठून,कशासाठी आलहॳ आिहॳ 
बातमी काढली....., 
 

बहि ी नाईकािंची खास फह९  िस्ताद काकािंसि चचसेाठी सयूाराि बहॳरड यािंना भहॳटायला आली आिहॳ...! 
 

नरह८प मळाला..., 
 

मह८ठ्या इतमामाणहॳ सिाांचहॳ स्िागत झालहॳ..! 
 

इकडचहॳ तकडचहॳ ििय सिंपित काकािंनी मूळ मुद्द्द्याला िात घातला...! 
 

आमच्या एक ि ार फह९ ेंसह८बत  र तुमची ि ार पाचशहॳ फह९  मळाली तर यशििंतमाची सि  पडणार...! 
 

उद्या सकाळी हििंदिी स्िराज्याचा भगिा झेंडा माचीिर फडकला तर तमु्िाला तयाचहॳ सरदार नहॳमु िा शबद आिहॳ 
आमचा....! 
 

िहॳ ऐकून सयूाराि च्या चहॳिऱ्यािर िास्य उमललहॳ ि तह८ बह८ल ूलागला...! 
 

काका,मला आपला कह९ल बलकुल स्िीकार आिहॳ..पण,यशििंतमाचीचा पाडाि करणहॳ इतकी सह८पी गह८  नािी. 
शहॳकडह८ चह८रिाटा, न िान पहॴलिानािंची फह९  यासि अ नू एक खास गह८  तयािंच्या ताफ्यात नुकतीच सामील झाली 
आिहॳ ती म्िण हॳ तुमचहॳ गुप्तिहॳर म्िणनू माचीत शरलहॳल्या खिंडूकडहॳ प्राण्यािंचहॳ गूढ आिा  ि तयािंना आपल्या सारखहॳ 
काम करायला लािणारहॳ िलक्षण ज्ञान लिलहॳली ििी आिहॳ....आता आधीच बकट असलहॳली माची अ ून बकट 
झाली आिहॳ..." 
 

िहॳ ऐकताच काकािंना खिंडू नहॳ बह८ललहॳलहॳ शबद खरहॳ िाटू लागलहॳ...पण ती ििी कहॳ िळ बहि ींला दहॳईन असहॳ तयाचहॳ 
िचन पण आठिलहॳ...ज्या खिंडह८ ी ला मी ओळखतह८..तह८ प्राण दहॳईन पण िचन तह८डणार नव्िता....पण,पण आता 
काय उरलहॳ िह८तहॳ...स्ितःच्या बािंधिािंच्या खािंद्याला खािंदा लािनू कुस्ती खहॳळाला तयािंचहॳ गळहॳ चरायला ज्याला कािी 
िाटत नव्ितहॳ तह८ स्िराज्याशी िरामखह८री करायला मागहॳ पढुहॳ कसा पाहिलिं याची खिंत काकािंना िह८ती...दीघा श्वास 
घहॳऊन तहॳ बह८ललहॳ.... 
 

सूयाराि..यािर दसुरा पयााय ..?? 

 

सूयाराि उत्तरला.... 
 

यािर पयााय एकच...माचीच्या आतनू कह८णी  र गुप्तिाट दाखिली तर माची सिंपली म्िणनू सम ा....!! 
 



िहॳ ििय सु  असताना आभाळात घारी गधाडािंची गदी िह८ती..आसपास मुिंग्यािंची दाटी उडाली िह८ती आजण 
पुढच्याच क्षणी सिा फह९ हॳिर मुिंग्यािंची तखट डिंकहॳ  बसू लागलहॳ आजण सिाच्या सिा अिंग झाडून धािू 
लागलहॳ....एकहॳ काला पन्नास पन्नास मुिंग्या....सिा ण ती  ागा सह८डून धािून पठारी भागात आलहॳ ि तया 
मुिंग्यापासून सटुका क न घहॳऊ लागलहॳ.... 
 

दसुऱ्याच क्षणी घारी गधाडािंनी िस्ताद काका ि सूयाराि यािंच्यात झालहॳली बातचीत ि सूयाराि चहॳ हठकाण 
बा ीिंद ला सािं गतलहॳ.... 
 

क्षणात बा ीिंद नहॳ सह८बतच्या धारकयाांना तयारीचहॳ आदहॳश हदलहॳ आजण तह८ िीरािंचा लोंढा पुन्िा सूयाराि िर पडणार 
िह८ता...पण आता अ नू एक शत्र ूिाढला िह८ता तह८ म्िण हॳ िस्ताद काका...! 
 

पण असह८....बा ीिंद च्या गुप्ततहॳ शिाय  गात कािीिं मितिाचहॳ नािी...चला रहॳ....तलिार उचलणारहॳ िात धडापासून 
िहॳगळहॳ झालहॳ पाहि हॳत.....तयािंच्या सह८बत  न्गलातील साप, ििंच,ूअ गर,िाघ सिंि,ित्ती चहॳ थिहॳच्या थिहॳ चिताळून 
,बहॳताल ओरडत,हकिं चाळत धाऊ लागलहॳ......असहॳ िाटत िह८तहॳ की आता यािंच्या आडिहॳ  ह८ कह८णी यहॳईल तयाचहॳ तकुडहॳ 
पण िाटणीला यायचहॳ नािीत.......! 
 

इकडहॳ यशििंतमाची अ नूिी ि याच्या धुिंदीत िह८ती. 
िास्त िक शत्र ूपुन्िा यहॳईल म्िणनू यह८ ना करायच्या सह८डून भीमा स्ितःच्या लग्नाची स्िप्नहॳ पाित िह८ता...! 
सकाळीच तह८ रा ािंना भहॳटायला गहॳला िह८ता...समह८र रा कुमारी सािीत्री पण िह८ती....! 
 

भीमाला पािून रा हॳ बह८ललहॳ....! 
 

भीमा,तू यशििंतमाचीची अब्रू ,मान काल राखलास. 
प्रतयक्ष शिा ीरा ािंच्या सहॳनहॳला पराभतू करणहॳ म्िण हॳ आहदलशािी दरबारी मानाची गह८ ..! 
पण,तुझी सा ित्रीची अट मला मान्य नािी मला माफ कर....! 
सा ित्रीला सूयाराि बहॳरदडाच्या िल्ल्यातनू िाचिणारा खिंडहॳराय िा तनहॳ पती म्िणनू स्िीकारला आिहॳ...! 
 

िहॳ ऐकताच भीमा सिंतापला....काय...? 

खिंडहॳराय ..? 

रा हॳ... ीिािर उदार िह८ऊन कहॳ िळ साऊ साठी मी लढलह८...आ िर फक्त तीच्यासाठी  गलह८..! 
नािी...मी लग्न करहॳन तर साऊ शी....भलहॳिी मला खिंडहॳराय चा खनू करायला का लागू नयहॳ...असहॳ बह८लनू तयानहॳ 
समशहॳर उचलली आजण तरातरा तालमीकडहॳ खिंडहॳराय ला गाठून मारायच्या उ हॳशानहॳ तह८ नघाला....! 
 

 ाताना सािीत्री फक्त माझी आिहॳ अश्या आरह८ळ्यानहॳ सारी माची तालमी िळ आली िह८ती..! 
 

धाडहदशी तयानहॳ तालमीच्या दरिा ाला लाथ मारली आजण तह८ आत गहॳला....! 
 



रा हॳ ि साऊ सह८बत ि ारह८ यशििंतमाचीचहॳ नागररक धाित तालमी िळ आलहॳ िह८तहॳ...आता भीमा खिंडहॳराय ला  ीि 
मारणार...तहॳ तालमीच्या दरिाज्यातनू आत  ायला  ाणार इतक्यात तयाच दरिा ातनु एकाच िहॳळी 3-4 पहॴलिान 
धाडकन बािहॳर फहॳ कलहॳ गहॳलहॳ...आजण आपल्या प्रचिंड िातात भीमा ला अिंतराळी उचलनू खु  खिंडहॳराय तालमीतनू 
बािहॳर आला ि तयाला सा ित्रीच्या पायात आदळून तयाच्या छातीिर पाय ठहॳऊन बह८ल ूलागला.. 
 

सािीत्री......सािीत्री तुझी नव्िहॳ... न्मह८ न्मी फक्त या खिंडहॳरायाची आिहॳ.... तच्यासाठी मी माझ्या दहॳिाला िसरहॳन 
एकिहॳळ िरामखह८र कुत्रया...! 
 

असहॳ म्िणत तयानहॳ तलिार तयाच्या छातीिर रह८खली...पण तिररत साऊ पढुहॳ झाली ि ती रह८खत म्िणाली...नकह८ 
खिंडह८ ीराि...याला प्राणदान द्या.... 
 

यानहॳ माची िाचिून उपकार कहॳ लहॳत सिाािर....याला प्राणदान द्या.....राहिली गह८  या सा ित्रीची....हि साऊ फक्त 
आजण फक्त तुमचीच रािील .. 
 

असहॳ म्िणत तनहॳ घट्ट मठी खिंडहॳरायाला मारली....! 
 

उपजस्थत नागररकािंनी टाळ्या िा िल्या ि तया ििािाला  ण ूअप्रतयक्ष सिंतमती हदली...! 
 

भीमा ि तयाच्या पाच पन्नास साथीदारािंना यशििंतमाचीच्या फह९ हॳनहॳ िाकलून माची बािहॳर काढलहॳ..! 
 

साऊ ि खिंडहॳरायाचहॳ लग्न उद्याच सकाळी लािनू हदलहॳ  ाईल असहॳ रा हॳ यशििंतरािािंनी  ािीर कहॳ लहॳ....! 
 

सारी माची आनिंदात िह८ती पण अपमानाचा सूड घहॳण्याची तीव्र इच्छा मनी बाळगून भीमा ि तयाचहॳ साथीदार 
माचीबािहॳर पडलहॳ......! 
 

•●●क्रमश●●• 
 

 

बा ीिंद 

 

भाग क्र.२६ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

िाऱ्याच्या िहॳगानहॳ  िंगलातील हििंस्त्र प्राणी ि हकडा कीटक मुिंग्यापासून तहॳ बलाढ्य ित्ती पयांत सिाच्या सिा प्राणी 
बा ीिंद च्या िुकमाचहॳ "बा ीिंद" िह८तहॳ..! 
ज्यािर बा ीिंद ची तलिार रह८खली  ाईल तयाचा प्राण तयाच्या शरीरातनू बािहॳर काढणहॳ िहॳच एकमहॳि काम तयािंचहॳ 
िह८तहॳ. 
 

िस्ताद काका ि सूयाराि बहॳरड यशििंतमाची िर िल्ल्याच्या िाटाघाटीत मश्गुल असताना दरूिर  िंगली श्वापदािंचा 
आिा  कानािर यहॳऊ लागला,प्रतयहॳक क्षणी तह८ आिा  िाढतच िह८ता. 
तया आिा ानहॳ बहॳरड ि काकािंची तुकडी भयकिं पत िह८ऊन िर खाली आ ू बा ू पािू लागली.! 
कािी िीरािंनी  ुमानून उसण्या अिसानानहॳ तलिारी उपसल्या... क्षण..दसुरा क्षण...मह८ठमह८ठी झाडहॳ उपटून समह८र 
हदसहॳल तयाच्यािर आदळत ित्तीचहॳ कळप ,या झाडाि न तया झाडािर मुक्त झहॳपा घहॳत ि तयाबरह८बर आकाशपातळ 
दनाननू सह८डणाऱ्या डरकाळ्या फह८डत िाघ सिंि हदस ूलागलहॳ..सिाच्या सिा प्राणी बहॳफाम दह९डत िह८तहॳ आजण 
मागह८माग बा ीिंद चहॳ अश्वदल चह९खरू दह९डत यहॳत िह८तहॳ..! 
 

तहॳ चत्र पािताच भल्याभल्या सुरमा िीरािंची छाती कचहदल िह८त िह८ती..! 
 

तया िाघ सिंिाचा एका झहॳपत शहॳकडह८ िीर म  लागलहॳ िह८तहॳ...ित्ती सोंडहॳत ध न एका एका िीराला नारळ आपटून 
फह८डतह८ तसहॳ आपटत िह८तहॳ....! 
कहॳ िळ मरणासन्न आता हकिं काळ्या..आजण यातून  हॳ िाचत िह८तहॳ तहॳ बा ीिंद च्या तीरकमठयाचहॳ शकार बनत 
िह८तहॳ....! 
 

अशा िहॳळी  ह८ तह८ एकच शबद बह८लत िह८ता...पळा..! 
सारहॳच पळत सटुलहॳ िह८तहॳ...पण िहॳळ आजण काळ याचहॳ गुणह८त्तर इतकहॳ  अचकू िह८तहॳ की पळणारा कािी क्षणात भक्ष 
बनत िह८ता.! 
 

साराच गोंधळ..! 
िस्ताद काका ि सयूाराि ला सम हॳना की काय प्रकार िह८त आिहॳ...तहॳ सु ा सम नू घहॳण्याच्या अिस्थहॳत 
नव्ितहॳ...कुठहॳतरी गुप्त  ागा शह८धत तहॳ सु ा धाऊ लागलहॳ....! 
एक प्रचिंड ित्ती सयूाराि च्या मागहॳ लागला. 
तयानहॳ तयाच्या घह८डयाचा मागचा पाय उचलून घह८डयाला ििहॳत भरकािलहॳ. 
सूयाराि घह८डयाि न बािहॳर फहॳ कला गहॳला...! 
सूयाराि नहॳ तलिार उपसली आजण तया चिताळलहॳल्या ित्तीच्या सोंडहॳिर  ह८रदार िल्ला कहॳ ला...! 
सपहदशी झालहॳल्या िारानहॳ ित्तीची सोंड तटूुन पडली...! 
शािंतपणहॳ िािणारहॳ नदीचहॳ पाणी िादळी पािसाच्या पाण्यानहॳ लालभडक िह८ऊन ििािहॳ अगदी तसहॳच ित्तीच्या सोंडहॳतून 
रक्त पडू लागलहॳ...! 



ित्ती ची ची ची ची करत मागहॳ हफरला ि गरकी घहॳऊन खाली कह८सळला...  ागीच गतप्राण झाला िह८ता..! 
ित्ती मारला याचा उरात अ भमान घहॳऊन सयूाराि ती रक्ताळ लहॳली समशहॳर घहॳऊन छाती फुगिनू िसू लागला.... 
 

इतक्यात 

 

बा ीिंद च्या तर कमठयातनु सूयाराि च्या मस्तकाचा िहॳध घहॳतलहॳला बाण सु सु सु करत आला ि क्षणात सूयाराि 
चहॳ मुिंडकहॳ  धडािहॳगळहॳ करत खाली कह८सळला...! 
 

इतक्या िहॳगानहॳ आलहॳल्या बाणामुळहॳ सयूारािला तयाचहॳ शर कधी तटुलहॳ िहॳच सम लहॳ नािी..! 
 

शरीरा शिाय तहॳ तलिार घहॳतलहॳलहॳ शरीर तसहॳच उभहॳ िह८तहॳ. 
तहॳ दृश्य पािून भल्याभल्यािंची बह८बडी िळाली. 
 

आता सिा सिंपल्यात  मा िह८तहॳ. 
बा ीिंद नहॳ सयूाराि चा खातमा करायची कहॳ लहॳली प्र तज्ञा पणूा झाली िह८ती. 
तयाच्या मुखािर समाधान िह८तहॳ की बा ीिंद च्या गूढ ज्ञानाचा साक्षीदार आता सिंपला आिहॳ...! 
 

िस्ताद काकािंनी सयूाराि चहॳ शरािहॳगळहॳ धड पहिलहॳ आजण तयािंचहॳ क्ष त्रय रक्त उचिंबळून आलहॳ..! 
तयािंनी दह८न्िी िातात पट्टहॳ चढिलहॳ आजण आता मा  म  यु ाची आरह८ळी ठह८कली....! 
 

सुदशान हफरािहॳ तसा पट्टा हफरत िह८ता..! 
 ह८ आडिा यहॳत िह८ता तयाची खािंडह८ळी उडत िह८ती. 
आसपास बथरलहॳली  न्गली  नािरहॳ सु ा तया पट्ट्याच्या ितुाळात  ाऊ शकत नव्िती...! 
िस्ताद काकािंच्या आक्रमणामळुहॳ बा ीिंद ि काकािंच्यातील अिंतर कमी िह८ऊ लागलहॳ..! 
 

आता,बा ीिंद ला यु ासाठी सज्  व्िािहॳ लागणार िह८तहॳ....तयािंनीिी िातात पट्टहॳ चढिलहॳ ि काकािंशी सामह८रा 
गहॳला...! 
 

पट्ट्या िर पट्टहॳ आपटून हठणग्या पडू लागल्या...कह८ण कह८णाला कमी नव्ितहॳ...पण बा ीिंद ची नष्पाप श् ा ि 
तपश्चयाा नक्कीच काकािंपहॳक्षा मह८ठी ठरली आजण एका िमी घािानहॳ काकािंचा पट्टा खह८बणीतनु तुटला....! 
सिंधी मळताच काकािंच्या छातीिर  ह८रदार लाथ घालनू बा ीिंद उभा राहिला...! 
तया लाथहॳनहॳ तह८ल  ाऊन काका खाली पडलहॳ....! 
काका खाली पडतहॳ न पडतहॳ इतक्यात आसपास उभहॳ असणाऱ्या िाघ, सिंि,लािंडगहॳ,कह८ल्िहॳ एकाच िहॳळी तयािंच्यािर 
तटूुन पडलहॳ...काकािंनी आता आपलहॳ  ीिन सिंपलहॳ आशा आिहॳशात डह८ळहॳ घट्ट मटलहॳ आजण मतृयूस तयार झालहॳ...! 
 

त  नािरहॳ आता काकािंच्यािर िल्ला चढिणार... 
 



इतक्यात 

 

 िंगलाच्या पूिा हदशहॳला तोंडाला काळहॳ अिलान बािंधनू पािंढऱ्याशुभ्र घह८डयािर उभा असणाऱ्या एका धीरगिंभीर 
यह८ध्यानहॳ चत्र ि चत्र आिा  काढून  न्गलातील तया बथरलहॳल्या प्राण्यािंना  ागीच स्तबध कहॳ लहॳ....अ नू अ धक 
तीव्र ि गूढ आिा  ऐकून तहॳ सारहॳ हििंस्त्र प्राणी गुमान मागहॳ सरकू लागलहॳ....! 
अ नू कािी िहॳळ गहॳला आजण तहॳ सारहॳ प्राणी दाट  िंगतलात नघनू गहॳलहॳ......... 
 

िहॳ सारहॳ दृश्य बा ीिंद पाित िह८ता..! 
कह८ण...? 

 ह८ बा ीिंद च्या गूढ िद्यहॳचा  ाणकार आिहॳ..? 

 ह८ मला माहिती नािी,पण बा ीिंद ची ती गूढ िद्या  ाणतह८....? 

 

बा ीिंद नहॳ िातातील पट्टहॳ खाली टाकलहॳ आजण तयाच गढू भािहॳत कहॳ िळ तया यह८ध्याला सम हॳल असहॳ िचारलहॳ... 
 

"अरहॳ,मिान यह८ध्या ? 

तू कह८ण आजण काय तझुहॳ नाि गाि....? 

तुला िहॳ बा ीिंद चहॳ अती प ित्र ज्ञान कसहॳ माहिती, रा मला सािंग कृपा क न..." 
 

तयाच्या प्रश्नािर तया यह८ध्यानहॳ तयाच भािहॳत उत्तर हदलहॳ....." 
 

मी कह८ण िहॳ तुला सािंगायची गर  नािी..आजण तू  सहॳ म्िणतह८स की िहॳ ज्ञान बा ीिंद चहॳ आिहॳ...तर तुझ्या 
माहितीसाठी सािंगतह८....मला कुठल्या बा ीिंद नहॳ िी भािा शकिली नािी.....िी भािा मला शकिली आिहॳ तहॳ 
माझ्या आत लपलहॳल्या यह८ध्यानहॳ...माझ्या प्राण प्रय ध्यहॳयानहॳ...या भािहॳचा उगमच  र िचारशील.....तर 
ऐक........अश्या अनहॳक भािा िद्या ज्या मिान पु िापढुहॳ थटी पडतील असा पु ि आिहॳ..."रा ा शिछत्रपती " 
 

रा ा शिछत्रपती...... 
 

खिंडह८ ीच्या अिंगािर काटहॳ ि डह८ळ्यात पाणी तरळत िह८तहॳ  हॳव्िा तयाच्या मुखातनू शिा ी मिारा ािंचहॳ नाि यहॳत 
िह८तहॳ...! 
एकाग्र मनानहॳ सखाराम ि तयाचहॳ सििंगडी ती कथा ऐकत िह८तहॳ. 
भरल्या डह८ळ्यािंनी ती कथा सािंगत खिंडह८ ी रडू लागला िह८ता...! 
कािी क्षणात तह८ सािरला ...तह८ सािध झाला.....! 
 

सखाराम बह८लला.... 
 

खिंडह८ ीराि...ज्या गूढ ज्ञानापाई तुमी सारिं रामायण कहॳ लिं तहॳ गूढ ज्ञान बा ीिंद व्य तररक्त कुठल्या यह८ध्याला 
माहिती िह८तहॳ ओ ?? 



कह८ण असा यह८ ा िह८ता  ह८ िस्ताद काकािंना िाचिायला एिढ्या  िंगलात आला िह८ता ज्याला पण बा ीिंद सारखी 
 नािरिं बथ न टाकायची कला माहिती व्िती...? 

 

खिंडह८ ी शािंतपणहॳ सखाराम कडहॳ पािून िसू लागला....! 
 

यह८ ा....मी सािंगतह८य ना पहिल्या पासन....अरहॳ तयह८ यह८ ा नव्िता....ना शपाई िह८ता....ना दहॳि िह८ता....ना राक्षस 
िह८ता......तह८ साधा माणसूच िह८ता रिं...... फक्त तयाचा दहॳि शिा ी िह८ता....तया दहॳिासाठीच तयानिं सार आयुष्य 
ओिाळून टाकलिं िह८तिं..... 
 

तहॳ िह८तहॳ...खु  बहि ी नाईक...... 
 

•●क्रमश●• 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.२७ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

सखाराम आजण तयाचहॳ सििंगडी स्तबध उभहॳ िह८तहॳ. 
गहॳलहॳ दह८न चार हदस या खिंडह८ ी आजण सा ित्रीच्या तोंडून  हॳ कािी ऐकत आलह८य तयाचहॳ उद्यापन म्िण हॳ बहि ी 
नाईक िह८तहॳ हक असहॳ िाटू लागलहॳ िह८तहॳ. 
डह८कहॳ  सुन्न झालहॳ िह८तहॳ चह९घािंची...! 
ज्या माणसानिं हििंदिी स्िराज्याची धुरा स्ितःच्या खािंद्यािर पहॳलली पण कुठहॳिी नाि प्र स  कहॳ लहॳ नािी. 
काय िलक्षण माणसू असहॳल िा बहि ी...! 
 

खिंडह८ ी बह८लू लागला.. 
लय अ ब रसायन आिहॳ बहि ी नाईक म्िण हॳ..! 
10-10 हदस अन्नपाणी शिाय राितह८,तर महिना महिना भर एकाच झाडािर दबा ध न बसतह८...! 
धािायला लागला तर िाऱ्याच्या कानफाटीत मारल्यासारखहॳ धाितह८,पुराच्या डह८िात खशुाल उडी मारतह८..! 
तलिार,भाला,फरीगगदा,पट्टा, िटटा,धनषु्य,असहॳ कािी चालितह८ की समह८र मिासागर यहॳऊदहॳ शत्रचूा...! 
शत्रचू्या राणीिशात  ाऊन रािू शकतह८,तर खु  औरिंगा हॳबाच्या दरबारात  ाऊन तयालाच कव्िाली ऐकून बक्षीस 
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घहॳऊन यहॳऊ शकतह८...! 
माणसू म्िणाल तर एकिी माणसाचा गुण नािी, नािर म्िणाल तर हदसतह८ माणसासारखा..! 
मह८ठमह८ठ्या गह८ ीत अचकू नणाय,सािध नयह८ न आजण स्ितःच्या दहॳखरहॳखीखाली प्रतयक्ष घह८डदह९ड...! 
खर सािंगतह८ गडयानह८...िा बहि ी नाईक  ण ू शिरायािंचा तसरा डह८ळाच िह८ता..! 
 

आजण शिराय तयाला इतकहॳ  मानतात की मिारा ािंच्या राणीिशात एकमहॳि ज  ाऊ मासँािहॳब सह८डून कह८णी िना 
परिाना  ाऊ शकत असतील तहॳ म्िण हॳ बहि ी नाईक...! 
गडयानह८,मिारा ािंचा नाईकािंच्यािर इतका िश्वास की िा माणसू चुकून सु ा चकू क  शकणार नािी इतका दृढ 
िश्वास...! 

 

पाची पातशाहिना रणािंगणात चारी मुिंडी चत क न  हॳव्िा मिारा  राज्या भ िक्त झालहॳ तहॳव्िा सु ा बहि ी नाईक 
समह८र यहॳऊ शकत नव्ितहॳ इतकी गुप्तता पाळत िह८तहॳ नाईक....! 
 

मिारा ािंचा अ भिहॳक सु  िह८ता,मिारा  मुक्त िस्तानहॳ गरीब फहकराना ओिं ळ भरभ न द्रव्य दान करत िह८तहॳ 
आजण एक म्िातारा फकीर तया रािंगहॳत उभा िह८ता...! 
 क्ख म्िातारा िुिंदकहॳ  दहॳऊन रडत िह८ता आजण डह८ळहॳ भ न मिारा ािंना पाित िह८ता.....मिारा ािंनी  हॳव्िा तया 
फहकरला पाहिलहॳ तहॳव्िा मात्र तयािंच्या अश्ूिंचा बािंध फुटला...! 
ओठािर मशा नव्ितया तहॳव्िा पासनू या बहि ी आजण मी हििंदिी स्िराज्याचहॳ स्िप्न पाहिलहॳ....आजण आ  
मराठहॳशािी स्थापन िह८त आिहॳ,राज्य आनिंदात आिहॳ,आजण ज्यानहॳ आ िर सारी सिंकटहॳ आपल्या छातीिर झहॳलली तह८ 
बहि ी फकीर िह८ऊन याचकािंच्या रािंगहॳत उभा आिहॳ...! 
काय बह८लािहॳ या प्रकाराला....कसली िहॳडी माणस असतील ती...! 
एका मिंहदराला फरशी दान हदली की साऱ्या घराण्याची नािहॳ टाकणारहॳ तमु्िी आम्िी तया बहि ी नाईकािंच्या 
काळ ाला कधी सम ू शकू का ? 

स्ितःच्या बायकह८ला सु ा अगदी शहॳिटपयांत माहिती नव्ितहॳ की ज्याच्या सह८बत मी सात  न्माचहॳ बिंधन बािंधलहॳ 
आिहॳ....तह८ खु  स्िराज्याच्या गुप्तिहॳरप्रमुख बहि ी नाईक आिहॳ....इतकी कमालीची गुप्तता...! 
आजण एिढा िलक्षण तयाग क न रा हॳ तयािंना दहॳत तर काय िह८तहॳ ओ ...? 

कािीच नािी....उलट प्रतयहॳक मह८हिमहॳत  ीिाचा प्रश्न...माघारी यहॳईल का नािी शाश्वती नव्िती...! 
हि िहॳडी खळुी माणसहॳ अशी का  गली असतील ?? 

बस्स...एिढ्या एका प्रश्नाचहॳ उत्तर ज्याला सम ून यहॳईल तयाच्या आयुष्याचहॳ सह८निं झाल्या शिाय रािणार 
नव्ितहॳ....! 
 

पण,ज्याच्या खािंद्याला खािंदा लाऊन िहॳ सारहॳ ज्यानहॳ भह८गलहॳ िह८तहॳ तया खिंडह८ ीला मात्र सम ून पण उम त 
नव्ितहॳ....! 
 

यशििंतमाची अ नूिी मराठ्यािंशी िहॴर घहॳऊन हदमाखात मरित िह८ती आजण तयाच माचीच्या रा कुमारी बरह८बर 



ििािाच्या बह८िल्यािर खिंडह८ ी चढत िह८ता...! 
 

सारी यशििंतमाची आनिंदात िह८ती. 
सिा ण लग्न मिंडपात  मा झालहॳ िह८तहॳ. 
रा कुमारी सािीत्री मनस्िी आनिंदी िह८ती. 
खिंडह८ ी चहॳ स्िप्न पूणा िह८त िह८तहॳ...! 
अिंतरपाट ध न पिंहडत ी मन्त्र म्िण ूलागलहॳ. 
दहॳिा ब्राम्िणािंच्या साक्षीनहॳ खिंडह८ ी ि सािीत्री कायमचहॳ एक िह८णार िह८तहॳ.....! 
सारा आनिंदी आनिंद िह८ता....! 
 

पण,इकडहॳ बा ीिंद नहॳ समह८र उभ्या असलहॳल्या बहि ी नाईकािंना पािून मात्र स्ितःचहॳ भान िरपलहॳ िह८तहॳ..! 
ज्याच्या कहॳ िळ गह८ ी ऐकून रक्त उसळत असायचहॳ,असा मिान गुप्तिहॳर चक्क माझ्या समह८र उभा आिहॳ,िी 
कल्पनाच तयाला आनिंहदत करत िह८ती..! 
 

बा ीिंद ि तयाची सहॳना तलिार दह८न्िी िातात आडिी ध न गुडघ्यािर बसली ि मान खाली घहॳत बहि ी 
नाईकािंना शरण गहॳली...! 
 

नाईक पाय उतार झालहॳ...तोंडाला बािंधलहॳलहॳ काळहॳ अिलान तयािंनी सह८डलहॳ ि धीरगिंभीर पाऊलहॳ टाकत बा ीिंद  िळ 
आलहॳ ि दह८न्िी खान्दहॳ ध न उठित म्िणालहॳ.....! 
 

बा ीिंद.....तुमच्या शह९यााच्या कथा मी  ाणनू आिहॳ. 
कह८नापढुहॳ तमु्िी झुकनहॳ िहॳ तमु्िास शह८भा दहॳत नािी...उठा.! 
 

बा ीिंद उत्तरला....नाईक...तुम्िी कह८ण आणी काय आिात िहॳ कहॳ िळ आम्िी  ाण ूशकतह८ इतर कह८णीिी नािी. 
कहॳ िळ आपली भहॳट घडािी या साठी आपल्या खिंडह८ ी ला आम्िी चिंद्रगड ला बह८लिून घहॳतलहॳ ि आमच्या पूिा ािंची 
ि प्राण्यािंचहॳ अद्भतु आिा  ओळखण्याचहॳ िज्ञान लिलहॳली ििी तुमच्या कायाासाठी हदली...." 
 

बहि ी िसलहॳ...तहॳ मह८ठ्या िलक्षण पह८ट तडकीनहॳ बह८लू लागलहॳ...... 
 

गूढ ज्ञान....आजण स्िराज्य...! 
माफ करा बा ीिंद...... शिरायािंच्या हििंदिी स्िराज्याला आ िर ना कह८णतया गूढ ज्ञानाची गर  भासली िह८ती ना 
इथून पढुहॳ भासहॳल....अिह८ 350 मिाराष्ट्र गुलाम गरीत धडपड करत िह८ता. 
 ुलमी अगिंतकुानी मिाराष्ट्राची मसनिाट क न टाकली असताना आमच्या शिा ी रा ािंनी साधारण माणसाना 
घहॳऊन असामान्य इ तिास नमााण कहॳ ला. 
गुलाम गरी मातीत घालून स्िा भमानाचहॳ ,भगव्या झेंडयाचहॳ राज्य आणलहॳ तहॳ कहॳ िळ मतृित अिंतकरणात 
स्िा भमान  ागतृ क न....लाथ घालाल तथहॳ पाणी काढाल िी भािना आमच्यात  ागिून आमची मनहॳ 



मह८ठमह८ठी मिायु हॳ ज िंकायला तयार कहॳ ली ती कहॳ िळ मिारा ािंनी....आजण अशी कणखर मनहॳ साक्षात 
कळीकाळाच्या सु ा िाका ऐकू शकतात तथहॳ िी  नािरािंची भािा  ाणणहॳ िहॳ तर फार हकरकह८ळ गह८  आिहॳ 
गडयानह८....तमु्िाला  र शकायचहॳच असतील तहॳ दहॳि,दहॳश आजण धमाासाठी िसत िसत मा  आजण म  शकणारहॳ 
शिा ी शकायला ििहॳत...! 

 

बहि ी बहॳभान िह८ऊन बह८लत िह८तहॳ आजण बा ीिंद सिाांगाचहॳ कान क न तहॳ सिा ऐकत िह८ता. 
आत्ता पयांत "बा ीिंद" िहॳच  गातील सिाात श्हॳ  ज्ञान सम त असलहॳल्या बा ीिंद ला बहि ी नाईकािंच्या तोंडून 
ब्रम्िज्ञान ऐकायला मळत िह८तहॳ..! 
 

पण,चिंद्रगड ची गुप्तता आसहॳत ुहिमाचल अबा धत राखणहॳ िहॳ बा ीिंद चहॳ कताव्य िह८तहॳ. 
नाईकािंच्या िाकहॳ ला कधीिी धािून यहॳऊ असहॳ आश्वासन दहॳऊन बा ीिंद नहॳ बहि ी नाईकािंची र ा घहॳतली ि टाकटह८क 
तथनू चिंद्रगड च्या रस्तयाला नघालहॳ....! 

 

नाईक मागहॳ हफरलहॳ....आता तयािंची चिताळलहॳली न र िळाली तहॳ यशििंतमाचीकडहॳ.....! 
 

दरम्यान रा हॳ यहॳस ीरािािंच्या ि सा ित्रीनहॳ कहॳ लहॳल्या अपमानाचा बदला घहॳण्यासाठी भीमा  ाधि ि तयाचहॳ सिकारी 
यशििंतमाची च्या  िंगलात हफरताना मराठ्यािंच्या िाती लागलहॳ...! 
िस्ताद काकािंनी तहॳ कह८ण कुठलहॳ याची खडा न खडा माहिती काढली..एका शत्रचूा शत्र ू र आपल्याला मळाला 
तर तह८ मत्र िह८तह८....! 
काकानी  र भीमानहॳ आम्िाला यशििंतमाची कडहॳ  ाणारी गुप्तिाटहॳनहॳ नहॳलहॳ तर यशििंतमाची ची  िा गरी तयाला 
दहॳऊ असहॳ कबूल कहॳ लहॳ..! 
सुडाच्या सिंतापात चिताळलहॳल्या भीमानहॳ िा कह९ल तिररत स्िीकारला....! 
 

आजण भीमानहॳ यशििंतमाची कडहॳ  ाणारी गुप्तिाट मराठ्यािंच्या फह९ हॳला दाखिनू हदली....! 
 

इकडहॳ यशििंतमाची त साऊ आजण खिंडह८ ी चहॳ ि धित लग्न पार पडलहॳ िह८तहॳ...! 
 

एका उिंच डोंगराच्या पायथ्याला खिंडह८ ी ि तहॳ चह९घहॳ थािंबलहॳ...! 
दम खात खिंडह८ ी बह८लला.... 
बरिं मिंडळी...रामराम घ्या आमचा...! 
िर डोंगरािर एक मिंहदर िाय... तथिं  ह८ कह८णी आसल तयाला "उिंबराच फुल" ह्यह८ सािंकहॳ तक परिलीचा शबदु 
सािंगा...तयह८ तमु्िास्नी म्िह८रिं िस्ताद काकाकडिं घहॳऊन  ाईल...तयािंना सािंगा तुमची अडचण,तहॳ मिारा ािंच्या कानी 
तिररत घालतील तुमची व्यथा...पर एका गह८ ीच भान पाळा.... चकूुन बी मी तुम्िाला हितिर आणलय सािंगू 
नगासा...! 
 ातह८ म्या, 
परत भहॳट िह८ईल असिं िाटत नाय...लय कामिं पडली िायती स्िराज्याची...माझी आण तुमची साथ आता हितिर 



च...! 
 

सखाराम आश्चयाानहॳ बह८लला....अिह८ खिंडह८ ीराि..आस का बह८लताय ? 

खिंडह८बाच्या आशीिाादान  ण ूतमु्िास्नी आम्िा गररबािंच्या मदतीला धाडलय....तुमची कथा ऐकून रगात 
उसळतया गडया....लय लय भह८गलया तमु्िी खिंडह८ ीराि.......पढुिं काय झालिं िहॳ तर सािंगा आण मग  ािा...." 
 

खिंडह८ ी िासत बह८लला....नािी सखाराम....सयुा मािळला की मला  ािहॳ लागतहॳ रहॳ.....आजण आ ची िी माझी 
शहॳिटची रात्र...तमु्िी बगीन िर  ािा....तुमचा गाि कायमचा सुखी व्िणार.... 
 

डह८ळ्यात आलहॳलहॳ अश् ूपुसत खिंडह८ ी तरातरा चालत  िंगलात  ाऊ लागला....तयाच्या तया अधीर शबदात एक 
प्रकारची उदासीनता  ाणिली....सखाराम ला का कह८णास ठाऊक असहॳ िाटू लागलहॳ की  ण ूमाझ्या कह८णीतरी 
 िळचहॳ मला सह८डून  ात आिहॳ....! 
 

•●क्रमश●• 

 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.२८ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

खिंडह८ ी न रहॳ आड झाला आजण ढगातनू सिस्रह८  लधारा पथृ्िीिर कह८सळू लागल्या..! 
पािसाचहॳ पडणारहॳ थेंब सखाराम,स ाा,नारायण ि मल्िारी ला भ ि ूलागलहॳ...! 
पण,आता शरीर भ लहॳ तरी तयाचहॳ कािीच चह९घािंना िाटत नव्ितहॳ,खिंडह८ ी च्या मुखातनू रायगड च्या  िंगलात 
घडलहॳल्या एका अद्भतु अध्यायाचहॳ श्िण क न तहॳ चह९घहॳिी आकिं ठ तयािंच्या भतूकाळात भ ून गहॳलहॳ िह८तहॳ...! 
 

अिंगािर चािंगलाच गारठा िाढू लागला आजण तहॳ चह९घहॳिी तया डोंगराच्या चढणीला लागलहॳ िह८तहॳ. 
कह८णी कह८णाबरह८बर बह८लत नव्ितहॳ... नशबद शािंतता. 
ि न कह८सळनाऱ्या सरी आजण चढणीनहॳ लागलहॳला दम ि तयामळुहॳ िह८णारा श्वास उचश्वासाचा आिा  एिढहॳच ऐकू 
यहॳत िह८तहॳ...! 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


 

सखाराम िचार करत िह८ता की काय अदभतू कथानक घडलहॳ खिंडह८ ी च्या आयुष्यात....! 
ज्या प्रहॳमामुळहॳ तयानहॳ कताव्यात कसूर कहॳ ली तयाच प्रहॳमाच्या आड हकती भयानक सिंकटहॳ यहॳतात.....ज्या बा ीिंद च्या 
गूढ ज्ञानाचहॳ आम्िीिी हदिानहॳ झालह८ िह८तह८ तहॳ ज्ञान तर बहि ी नाईकािंच्या पढुहॳ कािीच नािी...आजण असहॳ बहि ी 
नाईक ज्या शिा ी मिारा ािंसाठी  ीिन सु ा ओिाळून टाकत आिहॳत...तहॳ शिा ी मिारा  कसलहॳ 
असतील....सखाराम िचार करता करता रडू लागला िह८ता....पािसाच्या पाण्यात तयाचहॳ अश् ूिािून  ात 
िह८तहॳ....मनात मात्र शिरायािंना डह८ळहॳ भ न पिायची आस नमााण झाली िह८ती..! 
 

एव्िाना डोंगराचा चढ सिंपनू पठार लागलहॳ आजण समह८र पािसात धूसर हदसणारहॳ मिंहदराचहॳ शखर हदसू लागलहॳ 
...मल्िारी बह८लला....आरिं तहॳ समह८र हदसतहॳ तहॳ मिंहदर बगा आलिं....आता ह्यात कह८ण भहॳटणार दहॳिालाच ठाऊक 
बाबािंनह८.....आ  रात्री हितिं थािंबू आजण उद्या मातूर मागिं हफरायचिं आता....लय हदस झालिं िी दरीखह८री पालथी 
घालतह८य बाबािंनह८....बास ,मला काय आपण शिा ी रा ािंच्या पयांत पह८चू असिं िाटत नाय.....! 
तयाचा शबद मध्यहॳच खह८डत सखाराम बह८लला....नाय मल्िारी,आता तर मिारा ािंचिं दशान घहॳऊनच  ायचिं....बस्स 
कािीिी िह८िह८,आपलिं काम भलहॳिी न िह८िह८...मिारा ािंच्या पायािर डह८किं  टहॳकिू आन मगच धनगरिाडी 
गाठू....चला....! 
 

तहॳ सिा तया भव्य दगडी मिंहदराच्या निंदी समह८र उभहॳ रािून आत बघ ूलागलहॳ..! 
पािसानहॳ बािहॳर पाणीपाणी झालहॳ िह८तहॳ मात्र मिंहदराच्या गाभाऱ्यात एक मशाल तहॳित िह८ती.....! 
चह९घहॳिी आत गहॳलहॳ....डह८कहॳ  झटकून पाणी िातानहॳ पुस ूलागलहॳ इतक्यात डह८ईला मािळी मुिंडासहॳ बािंधलहॳला एक िृ  
माणसू िातात मशाल घहॳऊन तया चह९घािं िळ आला....तयािंना पािून तयानहॳ तयािंना िचारलहॳ....कह८ण िाय रिं बाबािंनह८ 
तुमी...इतक्या रात्रीच कसिं काय ह्या डोंगरािर...? 

िाटस  िायसा का रस्ता चकूुन िर आलायसा....? 

 

तयाच्या प्रश्नाणनहॳ सखाराम समह८र िह८त बह८लला....म्िातारबा रामराम....आम्िी टकमक धनगरिाडी चहॳ 
धनगर...गािचहॳ गािकारभारी िािह८त....असहॳ म्िणत सगळी िकीकत तयािंनी तया म्िाताऱ्याला सािं गतली ि 
मिारा ािंना भहॳटून मदतीची मागणी करायला आम्िी नघालह८य असहॳ बह८लतह८ न बह८लतह८ इतक्यात...तया 
म्िाताऱ्याच्या मागून 3-4 धप्पाड मािळहॳ सपासप तलिारी उपसून सामनहॳ आलहॳ ि चह९घािंच्या नरडयािर तलिारी 
रह८खल्या...तह८ िृ  माणसू  रा मह८ठ्या आिा ात बह८लला....ए खर सािंगा नायतर तुमच्या मुिंडया धडािहॳगळ्या 
झाल्या म्िणनू सम ायच्या.....ह्यह८ डोंगर सि ा सि ी कह८णाला गिसत नाय....इथिं यायला हकतीतरी गुपीत 
िाटा पार कराव्या लागतयात....फक्त आमच्या िहॳरािंनाच या िाटा ठाऊक असतात...बह८ला तमु्िी कह८ण नािीतर 
सम्पला तुम्िी...! 
 

आधीच डोंगर चढून दमलहॳल्या तया चह९घािंना तया आकजस्मत िल्ल्यानहॳ पाचािर धारण बसली...तया खिंडह८ ीच्या 
नादाला लागून मरणाच्या दाढहॳत आलह८ असहॳ तयािंना िाटू लागलहॳ...भीतीनहॳ चह९घहॳिी कािी बह८लत नव्ितहॳ..... 
 

तयािंच्या गप्प बसण्यानहॳ तहॳ मािळहॳ अ ून चडलहॳ ि चह९घािंना बहॳदम िाण ूलागलहॳ...लाथा बकु्क्याचहॳ प्रिार तोंडािर 



बसताच चह९घहॳिी ज िाच्या आकािंतानहॳ ओरडू लागलहॳ ...इतक्यात नारायण ला अचानक खिंडह८ ी चहॳ शबद 
आठिलहॳ...मिंहदरात कह८णी भहॳटलहॳ की परिली चा शबदु सािंगा..."उिंबराच फुल" 
 

एका क्षणात नारायण ओरडू लागला.....उिं बराच फुल....उिंबराच फुल.....उिं बराच फुल....! 
 

तह८ शबद कानी पडताच तहॳ धारकरी  ाग्यािर थािंबलहॳ आजण नारायण कडहॳ पाित िचा  लागलहॳ...कह८ण कह८ण 
तमु्िी......? 

पुढच्या क्षणी तया चह९घािंनी िात  ह८डून तया चह९घािंची माफी मा गतली ि तह८ िृ  माणसू बह८लू लागला.... 
 

तमु्िाला अगह८दर परिली शबद सािंगायला काय झालहॳ िह८तहॳ ? 

बनकामी  ीिानीशी गहॳला असता...चला आत या....असहॳ म्िणनू तयानहॳ चह९घािंना आत घहॳतलहॳ..! 
मिंहदराच्या आत असणारी दािंनपहॳटी तया चह९घािंपहॴकी दह८न मािळ्यािंनी उचलली आजण एक मशालिाला आत 
उतरला....तया पहॳटीच्या आत मधून दगडी पाययाा आत  ाणाऱ्या िह८तया...! 
 

तया चह९घािंनी सखाराम ि तयाच्या साथीदारािंना आत उतरिलहॳ आजण पहॳटीची दार लािून एका मागह८माग एक चाल ू
लागलहॳ......बराच िहॳळ चाललहॳ आजण आत एका िस्तीणा कक्षात पह८िचलहॳ...! 
 

तया कक्षात सिात्र समई तहॳित िह८तया, भिंतीिर ढाल तलिारी अडकिल्या िह८तया...! 
समह८र लािंबसडक बािंबूच्या ठासणीच्या बिंदकुीत दा  ठासत एक शलहॳदार मग्न िह८ता... 
बा ूला एका मिंचकािर ठहॳिलहॳल्या एका नकाशा भह८िती मािळ्यािंची बहॴठक सु  िह८ती... 
 

सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार भािंभिल्या न रहॳनहॳ सारहॳ पाित िह८तहॳ...एका कक्षातनू दसुऱ्या कक्षात कािी मािळहॳ  डी 
बुटी कुटून औिध बनित िह८तहॳ..तर कािीिंच्या समह८र नकली दाढी मशी..फकीर सन्याश्याची िस्त्रहॳ पडली िह८ती....! 
 

ज्यानहॳ सखाराम ि तयाच्या साथीदारािंना तया गुिहॳत गुप्तिाटहॳनहॳ आणलहॳ तह८ िृ  माणसू िसत िसत सखाराम ला 
बह८लला....गडयानह८,िी आमची िहॳरािंनी गुप्त  ागा. 
इथहॳ आम्िी स्िराज्यातील सिा िहॳराकडून आलहॳल्या नरह८पाचहॳ पथृकरण करतह८ ि यह८ग्य कारिाई करतह८..! 
इथून कहॳ िळ रायगड नव्िहॳ तर साऱ्या स्िराज्यातील िहॳरािंना काय ििहॳ नकह८ तहॳ पह८चिलहॳ  ातहॳ..! 
 

यहॳडयानह८,परिली शबद सािं गतल्या शिाय आपलहॳ काम िह८त नािी,िहॳ माहिती असनू सु ा तमु्िी िहॳळ कहॳ ला 
सािंगायला...िकनाक  ीि गहॳला असता हक...तह८ िृ  पुन्िा िसू लागला ि तहॳ सिा चालत पुन्िा एका तसऱ्या 
कक्षात िळालहॳ....! 
 

सखाराम नहॳ मनात िचार कहॳ ला की आपण िहॳरच आिह८त असा बिुतहॳक सिाांचा सम  झालहॳला हदसतह८य....पण, र 
िहॳर नािी िहॳ कळालहॳ तर पुन्िा मारतील या िचारानहॳ तह८ गप्प झाला.... 
 

तया कक्षात कािी हफतूर िरामखह८र दगाबा  लह८कािंना पकडून तयािंना उघडहॳ क न पट्ट्याच्नहॳ मारलहॳ  ात 



िह८तहॳ...आटा हकिं काळ्या ि रक्ताचहॳ डाग यानहॳ तह८ कक्ष िाद न गहॳला िह८ता.... 
 

भयभीत न रहॳनहॳ सखाराम तहॳ पाित तया िृ  माणसाच्या मागहॳ चालत परत दसुऱ्या कक्षात  ाऊ लागलहॳ..... 
 

तया कक्षात समह८र दह८न भालाईत पिारा दहॳत उभा िह८तहॳ...तयािंना पािून तया िृ ािंनहॳ तयािंना सिाल कहॳ ला.... 
 

िस्ताद काकािंना भहॳटायचहॳ आिहॳ.....नाईकािंच्या खासगीतील परिली च्या शबदु घहॳतल्यात या चह९घ नाणी... 
नाईकािंची खास माणसहॳ असािीत...यािंचहॳ कािी काम आिहॳ मिारा ािंच्या कडहॳ...िस्ताद काकािंना िदी द्या.....उिंबराच 
फुल उगिलिं आिहॳ....! 
 

तया पिारहॳकऱ्यािंनी मान िलिली आजण दरिा ा उघडून आत गहॳलहॳ.....आजण कािी क्षणात बािहॳर आलहॳ ि सािं गतलहॳ 
की तया चह९घािंना फक्त आत पाठिा बाकी न नघनू  ािा िर मिंहदरात...! 
 

 ी....असहॳ म्िणत तह८ िृ  मागहॳ हफरला ि सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार तया कक्षात गहॳलहॳ ि बािहॳ न कक्ष बिंद 
कहॳ ला गहॳला....! 
 

समईच्या मिंद प्रकाशात समह८र आई तुळ ाभिानीची मतूी हदसली...बा ूलाच तलिारी,भालहॳ,बरचें,कट्यारी पू ल्या 
िह८तया....! 
 

िस्ताद काका िात मागहॳ बािंधनू पाठमह८रहॳ उभहॳ िह८तहॳ...तया चह९घािंची चािूल लागताच तहॳ मागहॳ िळालहॳ.....अ तशय 
धीरगिंभीर मदु्रा कल्लहॳदार मशा,िाधाक्यानहॳ पिंढरी पडलहॳली दाढी पण डह८ळ्यात िलक्षण तहॳ ...अिंगा पिंडािंनहॳ म बूत 
असणारी काकािंची शरीरय ी पाहिली आजण खिंडह८ ीनहॳ काकािंचहॳ  हॳ िणान सािं गतलहॳ िह८तहॳ तयाची अनुभतूी आली...! 
 

रामराम गडयानह८.... य भिानी ...असहॳ बह८लत काकािंनी तया चह९घािंना नमस्कार घातला. 
तया चह९घािंनी पण रामराम घातला. 
समह८रच्या लाकडी मिंचकािर बसायची खनू करत काका बह८ललहॳ....बसनू घ्या.....उिं बराच फुल किा किा तर 
उगित आमच्या ठाण्यात...! 
 

सखाराम ि तहॳ चह९घहॳिी िस ूलागलहॳ....! 
 

िस्ताद काका बह८ललहॳ.....बह८ला मिंडळी,काय काम आणलहॳ आिहॳ तमु्िी ? 

तमु्िी  ह८ परिली चा शबद घहॳताय तया अथी तुम्िी बहि ी नाईकािंच्या एकदम िश्वासातील लह८क आिात....शबद 
कसा ि कह८णी हदला िहॳ िचारायचा सु ा आमचा िक्क नसतह८  हॳव्िा िा शबद घहॳऊन कह८णी यहॳतह८...! 
ज्या अथी िा शबद तमु्िी बह८लला,तयाअथी कह८णतहॳिी कारण न सािंगता तुमचहॳ काम कहॳ लहॳच पाहि हॳ...! 
 

काकािंच्या तया बह८लण्यानहॳ सखाराम ि तयाच्या साथीदारािंना कळून चुकलहॳ की खिंडह८ ी  हॳ बह८लत िह८ता तयातील 
शबद आजण शबद खरा आिहॳ....एक दीघा श्वास घहॳऊन सखाराम नहॳ सारी किाणी सािं गतली...! 



 

टकमक टह८क-कडहॳलह८ट-नरभक्षक िाघ-िस्तीिर िल्लहॳ...सिा कािी सािंगून फक्त एकदा मिारा ािंची भहॳट घडिा अशी 
िनिंती कहॳ ली...! 

 

काकािंनी शािंतपणहॳ सिाकािी ऐकून घहॳतलहॳ आजण मह८ठा उचश्वास टाकत बह८ललहॳ....चला,तुमची समस्यािं लय मह८ठी 
आिहॳ,पण लई पुण्याचहॳ काम आिहॳ िहॳ...तुमची िाडी िस्ती सुखी झाली पाहि हॳ...उद्या हदिस उगिायला आपण 
रायगड च्या चत दरिा ातनु गडािर  ाऊ.. 
.! 

 

आता कािीतरी खाऊन झह८पी  ा...सकाळी भल्या पिाटहॳ नघू...! 
 

सखाराम ि तयाच्या मत्रािंना आनिंद गगनात माित नव्िता...चार हदिस मरमर चालनू इथिर आल्याचहॳ ची  
िह८ईल असहॳ िाटत िह८तहॳ आता...खिंडह८ ी ला भहॳटून तयाच्या पण पायािर डह८किं  टहॳकिायच आपण...गािात बह८लिनू 
मरिणकू काढायची तयाची असा िचार करत तहॳ चह९घहॳिी झह८पी गहॳलहॳ....! 

 

पिाट झाली...िहॳरािंचहॳ तहॳ मखु्य ठाणहॳ मात्र रात्रहदिस  ागहॳच असतहॳ. 
कह८णाला तरी पकडून आणनू मारत असत तर कह८णी िहॳर  खमी िह८ऊन उपचाराला यहॳत िह८ता..कह८णी भािी 
यह८ नािंचहॳ,यु ाचहॳ नयह८ न करत िह८ता तर कह८णी कपडहॳ काढून व्यायाम करत िह८ता..! 
 

िस्ताद काका ि तहॳ चह९घहॳ लिकर तयार झालहॳ ि तया कक्षातून नमुळतया िह८त गहॳलहॳल्या चह८रिाटहॳनहॳ बािहॳर पडू 
लागलहॳ..! 
 

एका िस्तीणा गुिहॳत ती चह८रिाट यहॳऊन सिंपली..समह८रच एक तपस्िी कुबडी घहॳऊन समा धस्त झाला आिहॳ असहॳ 
हदसत िह८तहॳ...तयाच्याकडहॳ पाित िस्ताद काका बह८ललहॳ..... य रह८हिडहॳश्वर....! 
 

काकािंच्या तया आरह८ळीनहॳ समाधीचहॳ ढोंग क न बसलहॳला तह८ िहॳर  ागा झाला ि बह८लला.... य  य रघुिीर 
समथा...." 
 

आजण दसुऱ्या क्षणी तहॳ दह८घहॳिी िसू लागलहॳ...! 
 

ती गुिा बािहॳ न खलुी िह८ती. 
सकाळची कह८िळी हकरणहॳ गुिहॳच्या आत यहॳत िह८ती. 
उगिणाऱ्या सुयानारायणाकडहॳ पाित िस्ताद काका बह८ललहॳ...चला फक्त अध्याा फलाांगािर चत दरिा ाच्या 
िमरस्तयाला आपण लागू....! 
 

तहॳ अिघड कडहॳकपारी ओलािंडून चालत चत दरिा ा िळ आलहॳ. 
पाऊस ररमजझम कह८सळत िह८ता तयामुळहॳ िाटहॳिरचहॳ गस्तीचहॳ पथक हदसलहॳ नािी...पण चत दरिा ा िळ कह८णीिी 



हदसत नव्ितहॳ..! 
 

काका समह८र आलहॳ ि तयािंनी मह८ठ्या आिा ात सचूना कहॳ ली....कह८ण आिहॳ का ??? 

दरिा ा खह८ला...? 

 

िहॳ शबद कानी पडताच एक धप्पाड मािळा दरिाज्याि न िातात असलहॳली ठासणीची बिंदकू तया पाच  णािंिर 
रह८खत बह८लला..... 
 

"खबरदार....पुढहॳ यायचिं नाय बलकुल...बिंदकू गच्च भरल्या दा निं... फुडिं ईशीला तर एका डागात ढगात 
पह८चशीला....तुमास्नी एकदाच ईचारतह८...परिली चा शबदु सािंगा..... र चुकलासा तर महॳलासा... इचार क न 
सािंगा.....सरळ चत दरिाज्यात यहॳतायसा....बगू सािंगा शबदु..... 
 

असहॳ म्िणताच िस्ताद काका िसलहॳ ि म्िणालहॳ......पह९जणामहॳचा चिंद्र....." 
 

•●क्रमश●• 
 

 

 

बा ीिंद 

भाग क्र.२९ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✍लहॳखन/सिंकल्पना/शबदािंकन 

पहॴ.गणहॳश मानुगडहॳ 
कुस्ती-मल्ल िद्या 
Www.facebook.com/kustimallavidya 

Whatsapp - 9850902575 

(सदर कथा लहॳखकाच्या नािसहित share करणहॳ आिश्यक आिहॳ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

िस्ताद काकािंचा शबद नशाण धरलहॳल्या शलहॳदाराला ऐकू  ाताच तयानहॳ ठासणीची बिंदकू खाली करत खाली 
आिा  हदला...." ए खह८ल रिं हदिंडी दरिा ा....परिली चा शबुद बरह८बर िाय..." 
 

रायगड च्या चत दरिाज्याचा हदिंडी दरिा ा उघडला गहॳला आजण एक मािळा बािहॳर यहॳत म्िणाला..."रामराम 
शलहॳदार.....काय बहॳत गडािर यहॳण्याचा...? 

 

तयाच्याकडहॳ िसत िस्ताद काका बह८ललहॳ...बहि ी नाईकािंची खास माणसहॳ आिहॳत िी...परिली चा शबद उिंबर फुल 
िाय..." 
 

http://www.facebook.com/kustimallavidya


उिंबर फुल...बर बर मग तुमास्नी कह८ण आडीिणार.....या या आत या...असहॳ म्िणत तह८ मािळा आत गहॳला 
पाठह८पाठ िस्ताद काका ि सखाराम सि तयाचहॳ साथीदार आत गहॳलहॳ....! 
 

आत प्रिहॳशाताच मािळयानहॳ हदिंडी दरिा ा आतून बिंद क न घहॳतला. 
 

आत नमुळती िह८त गहॳलहॳल्या हदिडीत धप्पाड भालाईत उभहॳ िह८तहॳ. 
तह८फािंची तोंडहॳ चखलानहॳ लपनु बिंद कहॳ ली िह८ती. 
बा ूला पाच पन्नास पिारहॳकरी िशम तलिारी कमरहॳला अडकिनू कामात गुिंग िह८तहॳ...! 
शिशािी ची शस्त पािण्यासारखी िह८ती. 
कह८णीिी बहॳ शस्त नव्ितहॳ..! 
समह८रच एका धप्पाड धारकऱ्यानहॳ िस्ताद काका ला ओळखलहॳ ि लगबगीनहॳ धाित तह८  िळ आला आजण मु रा 
करत बह८लला....म ुरा िस्ताद काका...! 
लई हदसान गडािर यहॳन कहॳ लासा ..! 
बरिं िाटलिं तुमचिं दशान घहॳऊन...! 
 

िस्ताद काका िसत बह८ललहॳ..आरिं नाईकािंची खास माणस िायती सह८बत... रा खासगीत िदी दहॳऊन मिारा ािंची 
भहॳट घालायची िाय..... 
 

व्िय व्िय घाला घाला...नाईकािंच्या माणसासनी कह८ण आडीिनार...आस म्िणत तह८ धारकरी बा ूला झाला आजण 
काका तरातरा चालू लागलहॳ...सह८बत सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार पण चालू लागलहॳ...! 
 

भर पािसात रायगड चढणहॳ म्िण हॳ साक्षात स्िगााच्या पायऱ्या चढत दहॳिाच्या दशानाला  ाणहॳ िह८य...! 
रा धानी ला सा हॳसा हकल्ला म्िण हॳ रायगड..! 
सह्याद्रीचा मू तामिंत अ िष्कार...! 
धह८ धह८ पािसानहॳ रायगडचहॳ अभ्यिंगस्नान पािणहॳ म्िण हॳ पिाणीच..! 
िळणा िळणा िर छह८टहॳ छह८टहॳ धबधबहॳ नमााण झालहॳ िह८तहॳ. 
अश्या मािळी पािसात पण ठायी ठायी काथ्याच्या गोंणपाटाची गह८ची क न िातात भाला घहॳऊन रा धानीचहॳ 
रक्षण करणारहॳ शिशािीचहॳ धप्पाड भालाईत हििंदिी स्िराज्याच्या शस्तीचहॳ प्रदशान करत िह८तहॳ..! 
 

अशा पािसात रायगड चा चढ चढून धाप तर लागत िह८ती मात्र पािसाच्या पाण्यात यहॳणारा घाम सु ा िािून 
 ात िह८ता..! 
 

अश्या पडतया पािसात सखाराम मात्र मनह८मन आनिंदी िह८ता. 
ज्या शिरायािंची कीती सारा हििंदसु्थान गातह८य तया माझ्या रा ाच दशान व्िणार िी सखाराम साठी साधी गह८  
नव्िती. 
सात पढ्या  री प्रयत्न कहॳ ला असता तर स्िराज्याच्या रा धानीत प्रिहॳश सु ा मळिता आला नसता. 



तयह८ कह८ण कुठल्या  न्मीचा सह८बती म्िणनू खिंडह८ ी भहॳटला िाटहॳत म्िणनू िहॳ हदिस बघायला मळत िह८तहॳ. 
खरह८खर सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार खिंडह८ ी ला मनह८मन धन्यिाद दहॳत िह८तहॳ...! 
पण,तयाच्या आयुष्यात पढुहॳ काय झालिं िहॳ मातूर ईचारायच राहिलिंच... सखाराम नहॳ अिंदा  बािंधला की बिुतहॳक 
सािीत्री आजण खिंडह८ ी च लगीन झालिं असलिं आजण बहि ी नाईकािंनी यशििंतमाची ज िंकून खिंडह८ ीलाच सरदार 
कहॳ ला असलिं तथला...म्िणनू तर रायगडच्या दऱ्या डोंगरात सारहॳ शके आजण खिंडह८ ी हफरत बसल्यात...चला 
कायबी म्िणा..लक्ष्मी नारायणाची  ह८डी िाय खिंडह८ ी आजण सािीत्रीची...! 
 

लय खस्ता खाल्या बचायाांनी...पण,तया "बा ीिंद" च्या ििीच काय झालिं असलिं पुढिं....हदल असलिं म्िणा तहॳ बी 
खिंडह८ ी निं परत बा ीिंद ला...तसा गप बसणारा नव्ि खिंडह८ ी..." 
 

िचारािंची चक्रहॳ  हफरत िह८ती आजण िस्ताद काका रायगडािरील सरकारी दफ़्तरात पह८िह८चलहॳ...! 
 

अनहॳक  णािंचहॳ अनहॳक ििय ऐकत मह८ठमह८ठहॳ ििालदार मश्गुल िह८तहॳ,तर टाक दित समह८र ठहॳऊन लखाणाची कामहॳ 
करणारी मु नम ी पण व्यस्त िह८तहॳ...! 
 

काका िहॳर खातयाच्या कक्षाकडहॳ िळालहॳ आजण अनहॳक िहॳर तथहॳ स्िराज्यातून आलहॳल्या माहितीची प्रतिारी करत 
बसलहॳ िह८तहॳ...! 
 

िस्ताद काकािंना पािूिंन समह८र बसलहॳलहॳ पिंत काका उठलहॳ ि म्िणालहॳ...िस्ताद यािहॳ....कािीच िदी नसताना प्रतयक्ष 
तमु्िी रायगडी यहॳण्याची तसदी घहॳतली...नक्कीच कारण मितिाचहॳ असािहॳ....! 
 

पिंतािंच्या याबह८लण्यािर काका म्िणालहॳ....िह८य पिंत... िी चार मिंडळी गस्तीच्या िहॳरािंना हदसली...चह९कशी कहॳ ली तर 
"उिंबरफुल" िा परिली चा शबद सािं गतला... 
 

उिंबर फुल.....? 

बापरहॳ.....म्िण हॳ प्रतयक्ष बहि ींच्या एकदम  िळची माणसहॳ आिहॳत तर.....बह८ला काय करािहॳ यािंच्यासाठी..... 
 

मग,िस्ताद काकािंनी सखाराम च्या धनगरिाडी चहॳ दखुणहॳ,टकमक टह८काची व्यथा आजण नरभक्षक िाघािंचा 
बिंदह८बस्त िी किाणी स िस्तर सािं गतली...ि या लह८कािंना मिारा ािंना सु ा भहॳटायचहॳ आिहॳ....! 
 

काकािंनी टाक दितहॳत बुडिून सारा म कूर समह८रच्या भू ा पत्रािर लिला आजण स िस्तर मायना बनिला आजण 
खास बहि ी नाईकािंचा शक्का मा न खाली परिली चा शबद मह८डी लपीत लिला आजण बह८ललहॳ.... 
 

उद्या सकाळी मिारा ािंचा दरबार आिहॳ... उत्तरहॳत पाठिलहॳल्या िहॳरािंची माहिती आली आिहॳ....तयाच्या  ह८डीलाच िा 
कागद मिारा ािंना दाखितह८.... 
 

आ  रात्री सरकारी िश्ािंती गिृात मकु्काम क द्या या लह८कािंना....आपण चचाा क  थह८डी की टकमक टह८काि न 



कडहॳलह८ट बिंद करािी...! 
कारण बऱ्याच तक्रारी आल्या ज्यािंना शक्षा झाली तयािंच्या नातलगािंच्या की आम्िाला अिं तम िधी ला हकमान 
दहॳि तरी मळूदहॳ...अ नू मिारा ािंच्या कानी िी बातमी नािी...पण मागच्या महिन्यात कहॳ लहॳल्या कडहॳलह८टा ब ल 
स्िता बहि ी नाईक सु ा अस्िस्थ िह८तहॳ असहॳ हदसनू आलहॳ....! 
 

मह८ठा श्वास घहॳत िस्ताद काका बह८ललहॳ...ठीक आिहॳ,कडहॳलह८ट शक्षा कायमचीच बिंद करायचा अ ा करा...मखु्य िहॳर 
प्रमुख नातयानहॳ पहिलहॳ अनुमह८दन ची सिी मी करतह८...बाकी अिं तम नणाय मिारा  दहॳतील सकाळी...! 
 

सखाराम ि तयाच्या साथीदारािंना सरकारी दकुानातून निीन मािळी कपडहॳ,अिंथ णाचहॳ पािंघ णाचहॳ साहितय दहॳऊन 
तयािंच्या भह८ नाची ि िश्ािंतीची सह८य सरकारी अ तथी गिृात क न िस्ताद काका पुन्िा सरकारी कचहॳरीत आलहॳ 
ि पिंत काकािंच्या समिहॳत मितिाच्या चचते मश्गुल झालहॳ....! 
 

सकाळ झाली.....सूयानारायण नभह८मिंडळात दाखल झाला मात्र रायगड च्या डह८क्याला िहॳढहॳ दहॳऊन बसलहॳलहॳ काळहॳ 
क भन्न पािसाळी ढग आजण धुक्यानहॳ सूयाहकरणहॳ रायगड ला स्पशा क  शकत नव्िती..! 
 

समह८र िाताच्या अिंतरािरील हदसणहॳ मजुश्कल इतकहॳ  दाट धकुहॳ ...! 
पण,चािंगलहॳ उ डलहॳ िह८तहॳ...! 
अश्या दाट धुक्यात पण िातात मशाली घहॳतलहॳली मािळहॳ मिंडळी गस्त घालून रायगड ला पिारा दहॳत िह८ती...! 
 

दरम्यान,एक िशम सरकारी अ तथीगिृात आला ि सखाराम ला तयार रिा म्िणनू सािं गतलहॳ. 
सरकारी दकुानातनू हदलहॳलहॳ निहॳ कपडहॳ घालून दरबारात  ायचहॳ आिहॳ अशी िदी दहॳऊन िशम नघून गहॳला..! 
 

सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार खपू खपू आनिंदी िह८तहॳ..! 
 

सखाराम ि साथीदार तयार झालहॳ ि सरकारी अ तथीगिृातून बािहॳर पडलहॳ ि समह८र उभ्या असलहॳल्या मािळयाला 
बह८ललहॳ.... शलहॳदार...हित  गदीश्वर मिादहॳिाचिं दहॳऊळ कुठिं िाय  ी...? 

अमास्नी दशान मळल का ओ ? 

 

यािर तह८ िशम बह८लला..सरळ समह८र  ािा...कह८णी अडिलिं तर परिली चा शबदु सािंगा आजण दशान घ्यायला 
 ायचिं िाय अस सािंगा... ािा सरळ िह८ळीचा माळ लागलिं...बा ारपहॳठ ओलािंडली की समह८रच  गदीश्वर 
मजन्दर... ािा..." 
 

तयाचहॳ उत्तर ऐकून तहॳ चालू लागलहॳ....सखाराम च्या मनात आनिंदाच्या हकती लकहॳ री उठल्या असतील याची 
कल्पना क न पिा...! 
एक साधा मेंढपाळ हििंदसु्थानातील बलाढ्य रा सत्तहॳच्या रा धानीत खु  मिादहॳिाचहॳ दशान घ्यायला नघाला 
िह८ता... 
 



कह८णतया मिादहॳिाचहॳ दशान घ्यािहॳ...ज्या मिादहॳिाच्या आशीिाादानहॳ शिरायािंनी साधारण माणसहॳ िाताशी ध न 
हदल्ली िाद न सह८डली...भगव्या झेंडयाचा धाक असहॳतु हिमाचल बसिनू रायगडी स्िा भमानाचहॳ सिंिासन नमााण 
कहॳ लहॳ तयाचहॳ दशान घ्यािहॳ....की ज्याच्या अजस्ततिानहॳ हििंदसु्थानातील बारािी  ह८ त लांगहॳ आ िी हटकून राहिल्या 
तया दस्तूरखु  रा श्ी शिा ीरा हॳ भह८सलहॳ नािाच्या मिादहॳिाचहॳ दशान घ्यािहॳ....कहॳ िळ मनाची घालमहॳल....! 
 

आ िर ज्याच्यामुळहॳ मिंहदराचहॳ कळस,अिंगणातील तुळस,गळ्यातल्या माळा, कपाळािरील हटळहॳ आजण उरात  ग 
ज िंकायची ईिाा हटकून राहिलहॳ तहॳ शिा ी रा हॳ साक्षात तमाम हििंदसु्थानाचहॳच  गदीश्वर मिादहॳि िह८तहॳ यात मात्र 
शँका नव्िती..! 
 

डह८ळ्यात आलहॳलहॳ पाणी पुसत सखाराम िह८ळीच्या माळािर आला. 
अनहॳक कुणबी आपापल्या मिंडई लािण्यात व्यस्त िह८तहॳ. 
बा ारात शस्तब  गदी हदस ूलागली. 
धुक्यामुळहॳ माणसहॳ िरळ िह८ती पण अजस्तति  ाणित िह८तहॳ..! 
पहॳठ ओलािंडली आजण पहॳठहॳच्या डाव्या िाताकडून एक िाऱ्याचा मह८ठा झह८त सखाराम च्या मुखािर आला तसा 
सखाराम ि तयाचहॳ साथीदार दचकलहॳ....पाठह८पाठ तयािंच्या कानात कह८णीतरी गुण गुिंण गुणगुणल्याची  ाणीि 
तयािंना िाटली तसहॳ चह९घहॳिी घाबरलहॳल्या न रहॳनहॳ तया डोंगराच्या िस्तीणा टह८काकडहॳ बघत उभहॳ रािीलहॳ.... ततक्यात 
समह८ न घह८डयाि न यहॳत असलहॳल्या एका धारकऱ्यानहॳ चह९घािंना थािंबिलहॳ ि िचारलहॳ...ए कह८ण रिं तमु्िी....? 

 

तयाच्या बह८लण्यानहॳ भानािर आलहॳल्या सखाराम नहॳ " उिंबर फुल..परिली शबद सािं गतला ि  गदीश्वर दशान 
कारण सािं गतलहॳ...." 
 

िहॳ ऐकताच धारकरी बह८लला....बर बर नाईकािंच्या खासगीतलहॳ लह८क िाटतिं...  ािा  ािा..." 
 

थह८डा िहॳळ थािंबत पाठमह८ऱ्या झालहॳल्या घह८डहॳस्िाराला थािंबित सखाराम बह८लला..... शलहॳदार....या बा चूा रस्ता 
कुठशी  ातह८ ओ....? 

 

घह८डयाचा लगाम खहॳचत गह८ल गरकी घहॳऊन तह८ धारकरी तया रस्तयाकडहॳ पाित बह८लला....आर बाबािंनह८ तकडिं नका 
बघ.ू... तकडिं गहॳलहॳली माणस माघारी यहॳत नािीत.....टकमक टह८क िाय तकडिं...टकमक टह८क...... 
 

तया शलहॳदाराचहॳ तहॳ शबद कानािर पडताच सखाराम ि तयाच्या सििंगडयाच्या अिंगािर भीतीनहॳ सहदाशी काटा 
आला...! 
 

•●क्रमश●• 



‘बाजीदं’                                  

भाग �.३०  
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पै.गणेश मानुगड े 

कु ती-म�ल#व%या  

www.facebook.com/kustimallavidya 
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'या टकमक टोकाचे नसुत ेनावच ऐकून अ.या धनगरवाडी रा1ीची झोप लागत न3हती,5या टकमक 

टोका6या जवळच आपण उभे आहोत ह: क�पनाच सखाराम,नारायण,सजा; आ<ण म�हार:6या =दयाचा 

थरकाप उडवणार: होती. 

वेळ मा?न नेत त ेचौघेह: जगद:Bवरा6या मCंदराकड ेDनघाल:.मजंुळ घटंाDननाद आ<ण EFाचा घमुणारा 

आवाज कानी पडताच सखाराम ने जाणले Gक Hीजगद:Bवर मCंदर जवळ आले आहे. 

मCंदरा6या सभोवताल: ताशीव दगडांची पIकJ तटबदं: बांधल: होती. 

कमरेला तलवार:,पाठLला ढाल आ<ण हातात उंचापरुा भाला घेतलेले Gक5येक धारकर: Dतथे पहारा देत 

होत.े 

जगद:Bवराची नNीदार दगडी कमान पार क?न त ेचौघेह: आत Oवेशले. 

सकाळ6या गार3यात आ<ण Pरम<झम पावसात मCंदरातील सगुधंी धुपाचा सगुधं हे खरोखर एक रRय 

Sच1 होत.े 

सरकार: काया;लयातील अनेक अSधकार: सकाळी सकाळीच दश;न घेऊन दरबार: जायला गडबड करत 

होत.े 

सखाराम व चौघे पण जगद:Bवरा6या गाभाUयात गेले. 

समोर जगद:Bवराचे VशवVलगं शीतल जलधारेत Wहाऊन Dनघताना Cदसत होत.े 

सभोवताल: नाना तहX6या शोभीवतं फुलांनी यथासांग पजूा केल: होती. 

समोर पजुार: मखुाने प#व1 म1ं Rहणत येणाजाणाUया भा#वकांना तीथ; देत होत.े 

सखाराम ने गडुघे टेकले आ<ण मन भEन महादेवाच ेदश;न घेतले. 

समFुमथंनातनू Dनघालेले अDतजहाल #वष Oाशन क?न देवांचे Oाण वाचवणारा महादेव 5याचा दाह शांत 

कर[यासाठL जण ूस\याF:6या 5या उंचच उंच गडकोट Gक��यात #वसावला असावा अशी भावना 

सखाराम 6या =दयात उचंबळून आल: होती...5याचे डोळे पाणावले होत.े 

5या महादेवाने देवांसाठL #वष Oाषण केले मा1 आम6या महादेवाने सारे आय]ुय म5ृय6ुया िजभेवर 

काढले होत.े 

धम;,देव,नावालाह: Vश�लक न3हता, व5व,अि मता, वाVभमान तर ऐकायलाह: नवल वाटत होत.े 

माणुसकJ नावाचा श�द तर दरुापा त झाला होता. 



 वाथा;साठL  वकJयांचे गळे Sचरणारा तो महारा]` जर Vशवाजी महाराज जWमाला आले नसत ेआजह: 

नरकात बडूुन गेला असता. 

आज माaयासारखा साधारण मbढपाळ क]टाची भाकर: समाधानाने खातोय त ेकेवळ महाराजां6या मळेु 

याची जाणीव सखाराम 6या मखुावर होती. 

नाह:तर आजवर Gक5येक आCदलशाह:,मोगलां6या टोळधाडी आळीपाळीने महारा]`ावर पडत हो5या. 

आज आम6या घरातील आया बाया,मलु,गरु ढोर सखुात आहोत यासाठL आम6या महारा]`ा6या 

महादेवाने O5यN महादेवापेNाह: जहाल #वष Oाशन केले आ<ण पचवले होत.े 

वया6या १४ 3या वषe रायरेBवरासमोर Cहदंवी  वरा'याची शपथ घेऊन अखंड घोडा आ<ण तलवार ह:च 

कुलदैवत ेमाननू सतत Cहदंवी  वरा'याचा fयास उरात बाळगनू Cहदं ुथानातील पाच पातशाह:ना 

रणांगणात चार: मुgंया चीत क?न आज रायगडावर मराठेशाह:चे सवुण; Vसहंासन  थापन क?न 

Cहदं ुथानातील Gक5येक भगंले�या Vसहासनाचा जण ूबदला घेतला होता...! 

आ<ण हे सारे कोणाला घेऊन तर साधी लगंोट वाल: पोर बरोबर हेऊन.....अहो आज या पोरांचा धाक 

Cद�ल:पयiत आहे याचे कारण केवळ Vशवाजीराजे..! 

सखाराम डोjयात आले पाणी पसुत बाहेर पडला. 

सकाळ6या गार वाUयाने आ<ण बार:क तषुारासार.या पावसाने 5या6या डोjयात आले�या अHूला 

आणखीच थंड करत होत.े...! 

त ेचौघेह: परत सरकार: अDतथीगहृात आले. 

काह: Nण गेला खुk व ताद काका सोबत ३-४ धारकर: घेऊन आले. 

येताच बोलले ...चला गgयानो....महाराजांनी तRुहाला भेटायची परवानगी Cदल: आहे. 

दरबार: र:तPरवाज माCहत नाह: तRुहाला Rहणून सांगतो दरबारात जा त आवाज न करता बोलायच े

आ<ण #वचारेल तवेढ:च उ5तरे %यायची..! 

चला...आवरा लौकर..! 

असे Rहणत सखाराम व चौघे व ताद काकां6या सोबत दरबाराकड ेचाल ूलागले....! 

 

नगारखाWयातनू नगाया;चा आवाज येत होता. 



सारे दरबार: वकJल,भेट:साठL पररा'यातनू आलेले सरदार,सरकार: अSधकार: आ<ण केवळ मह5वा6या 

3यIतींनाच नगारखाWया6या आत असलेले Vशलेदार माCहती #वचा?न,नावे व परवल:चे श�द,ओळखीच े

कागद तपासनू त ेVलहून घेऊन मगच आत सोडत असे. 

नगारखा[यातनू आत Oवेश करताच समोर असले�या भ3य दरबारात जा[यासाठL असले�या कमानीतनू 

आत Oवेश Cदला जात असे. 

Dतथे उभा असलेले हशम Oतवार: क?न कोण कुठे उभे राहायची सचूना करत होत.े 

आत माशालां6या उजेडानी सारा दरबार उजळून Dनघाला होता. 

समोर पाहताच चोपदार,भालदार हातात सवुण;दंड घेऊन महाराज ये[याची वाट पाहत होत.े 

राजसदरे6या बाजूलाच काह: वकJल,कारकून मडंळी समोर भजू;प1,ेटाक दवत घेऊन बसल: होती. 

आत साधारण पाच पWनास लोक असतील पण कोणीह: अिजबात मोmयाने बोलत न3हता. 

कुजबजू मा1 सEु असायची..! 

राजसदरे6या मधोमध महाराजांचे ३२ मण सोWयाचे आ<ण Gक5येक Cहरे,मा<णक,मोती यांनी जडवलेले 

सवुण;Vसहंासन झळाळत होत.े.! 

हेच त ेVसहंासन 'याचा धाक सार: पातशाह: घेत होती. 

सखाराम व 5याचे साथीदार व ताद काकां6या बरोबर अगद: समोर उज3या बाजूला जाऊन उभी होती. 

5यां6या कामाचा व ओळखीचा कागद व ताद काकानी सदरेवर बसले�या वGकलां6याकड ेCदला व 

काह:तर: कानात सांSगतले. 

त ेऐकताच 5या वGकलाने तो कागद उघडून पCहला आ<ण सखाराम व 5या6या साथीदारां6याकड ेपाहू 

लागले आ<ण समोर या अशी खून केल:. 

वकJल बोलले.....सधारण Gकती Cदवस झाले तमु6या गावाला हा 1ास होत आहे ? 

वGकलां6या बोल[याने सखाराम ने उ5तर Cदले....जी...बरेच Cदवस झाले ....पण या माग6या धा-पधंरा 

Cदसात जी1ाप आ<ण माणसां6यावर पण वाघांनी ह�ला केला. 

टकमका6या बाजूला जनावरे घेऊन Cहडंवायाला जायला पण लोक घाबरत आहेत आता...! 

मोठा Bवास घेऊन वकJल बोलले..ठLक आहे .....! 



व ताद काकां6याकड ेपाहत वकJल बोलले कJ उ5तरेतनू काह: हेर मह5वाचा Dनरोप आला आहे. 

5या हेराना घेऊन महाराज काह: वेळ खलबतखाWयात घालवत आहेत. 

काह: वेळात महाराज येतील....पCहला OBन या चौघांचाच मांडूया....तRुह: थांबा काह: वेळ..! 

सखाराम दरबारात चौफेर नजर Gफरव ूलागला. 

अजूनह: पटत न3हत े,कधी  वpनातसधुा खkु Vशवाजी महाराजां6या समोर उभे राहता येईल त.े..पण 

खंडोजी भेटला आ<ण सारे शIय झाले आ<ण आRह: मा1 5या6यावर नाह: नाह: 5या शकंा 

घेत�या....rबचारा परत भेटला कJ पाय धुवनू पाणी पीइन 5याचे...पण कुठे असेल देव जाणे...... 

 

इतIयात एक जोरदार आरोळी झाल:......... 

होVशयार......होVशयार ...होVशयार...... 

OौढOतापकुलावातसं Nr1यकुलावतसं VसहंासनाधीBवर महाराजाधीराज राजHी Vशवाजीराजे येत आहेत 

हो......... होVशयार......होVशयार ...होVशयार...... 

महाराज....... OौढOतापकुलावातसं Nr1यकुलावतसं VसहंासनाधीBवर राजा Vशवछ1पती Gक ..... 

आ<ण सारा दरबार व सखाराम व 5याचे सहकार: अगद: बbबी6या देठापासनू ओरडला......जय...जय 

..जय ......! 

 

महाराज Vसहंासना6या पाठLमागनू आले. 

सोबत अनेक अगंरNक,Vशलेदार,वकJल होतचे......! 

पांढरा शuु अगंरखा,कमरेला दरबार: जगदंबा तलवार,डोIयावर मदं:ल Vशरपेचात रोवलेला मो5या6या 

तरुा आ<ण गjयात भोसले कुळाची आई तळुजाभवानीची कवgयांची माळ. 

कपाळावर शभं ूमहादेवाचे r1दळ व 5यातनू Vशवगधंाचा नाम. 

कपाळातनू Dनघालेले सरळ सळसळीत नाक,काळेभोर बोलके डोळे आ<ण ओठावर काह:से ि मतहा य 

मा1 चेहUयावर कमाल:ची गांभीय;ता.......! 

हेच त ेVशवाजीराजे भोसले 'यांनी वया6या १४ 6या वषe महारा]`ाला पारतvंयातनू मIुती दे[यासाठL 

रायरेBवर:  वरा'याची शपथ वाCहल:...'या वयात आमची पोर पोराटकJ खेळात मwन अस5यात 



5यावेळी तोरणा Gक�ला िजकंला...जावळी6या मोUयांची Vमजास उतरवल:..अफझलखानासारखा राNस 

समोरासमोर फाडला...पWहाळगडा6या वेxयातनु Vसkी6या हातावर तरु: देऊन Dनसटले....शाCह तखेानाला 

लाल महालात जाऊन बोटे तोडून शा ता केल:.....सरुतसेारखी मोगलांची आSथ;क राजधानी लटूुन जाळून 

फ त केल:....आyयात औरंगजेबा6या नजरकैदेतनू Vमठाइ6या पेटाया;त बसनू पळून आले....असे एक ना 

अनेक Gक से ऐकून सारा महारा]` गेल: ३-४ दशके जगत होता. 

महारा]`ा6या दUयाखोया;तनू पहाटे6या जा5या6या ओ3यापासनू त ेलwना6या मगंल अ]टकात Vशवाजी 

राजां6ये नाव घेत�याVशवाय Cदवस जात नसायचा कJ शभुकाय; होत असायचे..! 

आया बायांची अ{,ू5यांचे कंुकू Dनधा; त केलेला हा यगुपEुष वषा;वषाiनी न3हे तर यगुायगुांनी जWम 

घेतो........काय बोलावे आ<ण Gकती बोलावे......श�द सपंतात.....! 

महाराजांनी Vसहंासनाला वदंन केले आ<ण समोर उ|या असले�या सभेकड ेपाहताच ...सवाiनी तीन 

मजुरे महाराजांना वाCहले..... 

महाराजांनी आपला उजवा हात छातीशी नेत सवाiचे मजुरे  वीकारले आ<ण Vसहंासनाकड ेउजवा पाय 

पढेु टाकत आसन थ झाले.....! 

 

समोर वकJल हातात काह: कागदे घेऊन आला व महाराजाना काह:तर: सांग ूलागला...... 

 

समोर उ|या असले�या हारकाया;ने हाळी Cदल:........टकमक धनगरवाडीच ेगावकारभार: सखाराम व 

5याचे साथीदार समोर हाजीर हो...... 

 

5याची आरोळी ऐकताच व ताद काकांनी सखाराम व चौघाना पढेु ये[यासाठL खणुावले.. 

सखाराम डोळे पसुत समोर गेला व सवा;नीह: वाकून मजुरा केला..... 

 

सखाराम व व ताद काकां6याकड ेपाहत महाराज बोलले...... 

 

व ताद काका .......काय सम या आहे गावकUयांची ...? 

महाराजां6या श�दाने व ताद काका समोर झाले आ<ण खाल6या रवात बोल ूलागले.... 



 

महाराज हे लोक टकमक खाल6या धनगरवाडीचे लोक...हा सखाराम गावाचा कारभार:...! 

बCहजe नाईकां6या खासगीतील परवल:6या श�दामळेु 5याना आप�या पयiत आणले आहे...! 

आ<ण व ताद काकांनी महाराजां6या कानी टकमक टोक आ<ण खाल6या गावाची 3यथा सांSगतल:....! 

 

Nणभर #वचार केला आ<ण महाराज बोल ूलागले.... 

व ताद काका ..रायगड  वरा'याची राजधानी. 

साUया महारा]`ात रामरा'य आणायची  वpने आपण पाहतोय आ<ण राजधानीखालची Oजाच दखुी आहे 

हे बरे न3हे ..बरे झाले नाईक यांना भेटले आ<ण 5यांनी ह: बातमी आम6यापयiत पोहोचवल: नाह:तर 

ह: आमची गर:ब रयत इथवर येऊ तर: शकल: असती का ? 

काका...आजपासनू टकमक चा राबता बदं करा. 

गडाव?न एकालाह: कडलेोट करता कामा नाह: आमची आ}ा अस�याVशवाय. 

Wयायाधीशांनी जर देहदंड सनुावला तर अधंारकोठडीत ठेवा मा1 कडलेोट क? नये. 

समोर बसले�या वाकJलाW6याकड ेपाहत महाराज बोलले....पतं आजच एक आ}ाप1 तयार करा आ<ण 

 वरा'यातील सव; गडकोटावर पाठवनू %यावे ...जर कडलेोट VशNा Cदल: तर सरकार: खचा;तनू खाल: 

गेल:ल: सव; मतृ शर:रे उचलनू 5या 5या नातवेाईकाना %यावी अWयथा कोणीह: कडलेोट न करता दसुरा 

माग; वापरावा आ<ण आजपासनू  वरा'या6या राजधानीत टकमक कडलेोटासारखी VशNा कायमची बदं 

झाल: असा आदेश काढावा. 

 

जी महाराज.... असे Rहणत वGकलांनी महाराजांचा हुकुम कागदावर Vलहून 5यावर VशIकामोत;ब केला..! 

Nणभर थांबनू महाराज बोलले..... 

 

आता खुश झालात ना ? 

सखाराम कड ेपाहत महाराज बोलले ..... 

 



खुk महाराजां6या बोल[याने भाRभेर: उडालेला सखाराम बोलला..... 

जी महाराज....महाराज मला Wयाव Vमळूदे अगर न Vमळूदेल ,तमुा नी डोळभ?न बDघतल..आम6या 

गPरबां6या ज�माच सोन झाल...आमा नी आता काय बी नगो...... 

 

सखाराम असे बोलताच महाराज Rहणाले.... 

अरे,तRुह: तर Cहदंवी  वरा'याची खर: ताकत आहात.तमु6यासारखी माझी 

बCहजe,तानाजी,बाजी,मरुारबाजी,Vशवा काशीद,असे Gकतीतर: जण हासत हासत मरणाशी खेळत जगले 

Rहणून हे रा'य अवतरले...तRुह: Dनधा; त गावी जा...आ<ण व ताद काका....यां6या गावात सरकार: 

खचा;तनू धाWय,बी-rबयाणे,काय हवे नको हे बDघतले जाईल. 

यांचे नकुसान केवळ आप�या चुकJमळेु झाले आहे 5याची भरपाई Rहणून हे सव; आपण करावे.... 

 

जी महाराज....असे Rहणत व ताद काका मजुरे घालत बाजूला गेले आ<ण सखाराम ला घेऊन 

दरबारा6या बाहेर पडले......! 

साNात महारा]`ा6या देवा6या दश;नाने सखाराम व 5याचे सहकार: अNरश रडू लागले होत.े 

नगारखाना ओलांडून त ेचौघे महाराजां6या दरबारातनू बाहेर आले होत.े.... 

हसत हसत व ताद काका Rहणाले..... 

 

गgयानो.....लई नशीबवान हायसा तमुी. 

सात जWमात Vमळणार Wहाई एवढ Cदल महाराजांनी..आता तRुह: आ<ण गावकर: कायमचे सखुी 

झालात. 

तमु6या आजवर6या नकुसानीचा खच; सरकार देणार आहे.इथून पढु गावात काह: पण गरज लागल: तर 

सरकार: कोतवाल,हवालदार पाट:ल  वता येऊन मदत करणार असा आदेश आहे माaयाकड े'यावर 

महाराजांची सह: आहे......! 

 

सखाराम व 5या6या साथीदारांना मन वी आनदं: झाला .... 



व ताद काकांनी महाराजां6या आ}ेचा कागद सरकार: द~तरात जमा केला आ<ण सोबत २ हशम घेऊन 

सखाराम 6या गावाकड ेजा[याचा Dनण;य घेतला. 

 

३ बलैगाgया भ?न rबयाणे,नकुसान भरपाई Rहणून रोख रIकम आ<ण धनगरवाडी6या शतेकयाiना 

कायम व?पी रायगडावर बाजारासाठL भाजी पाला #वकायचे परवाने Cदले गेले......! 

 

सखाराम व 5याचे सवगंडी मनापासनू आनदं: झाले होत,ेआनदं ओसडूंन वाहत होता...... 

 

व ताद काका आ<ण त ेचौघे सोबत हशम ह5यार रायगड उत?न चीतदरवाजापासनू खाल: आले...! 

 

सखाराम व ताद काकांना बोलला.....काका ..राहूदे कशाला तरास घेतासा..आRह: Dनघतो पायीच...! 

यावर काका बोलले...येड हायसा....तRुहा नी सह:सलामत गावात पोचवनू टकमक खाल: सरकार: 

पचंनामा के�याrबगर आता मला आ<ण आम6या माणसाना जाता येणार नाह:. 

तRुहाला गावात सोडतो आ<ण मग आRह: येऊ मागे...चला..... 

 

ए3हाना दपुारचा Oहर टाळून गेला होता. 

आकाशात पावसाळी ढगांनी पWुहा गद� केल: आ<ण मसुळधार सर: कोसळू लाग�या...... 

 

का�या6या #वणले�या ग�6या पांघ?न त ेसारे Dनघाले होत.े 

व ताद काका,सखाराम आ<ण 5याचे सोबती आ<ण सोबत दोन धारकर: होत.े 

वाटेत महाराजांचे अनेक ग तीचे मेटे होतचे...सगjया मेटेवर व ताद काकां6या ओळखीची मडंळी होती 

मा1 शवेटचा एका मेटा होता 'यात ४ Sधpपाड पण नवीन धारकर: होत े5यांनी या साUयांना हटकले..! 

 

ए थांबा र ....कोण तRुह:...कुmना आलासा..? 

 



व ताद काका समोर आले आ<ण 5यांनी 5यांची ओळख सांSगतल:...पण,5या चौघांनी 5यांची ओळख 

साफ धुडकावल: आ<ण बोलले....तRुह: कोण बी असा ओ....पावसाjयात रायगड चा राबता बदं असतोय 

एवढ पण माCहती नाय काय  वताला हेर Rहणून घेतायसा त े..... 

5या चौघांनी सोबत आणले�या धाका;याi6या कमरे6या तलवार: काढून घेत�या आ<ण सवा;ना 

मो6या;खाल: तयार केले�या कNात घेतले ...! 

 

सांगा...कोणाचे हेर तRुह: ..? 

जाताना कसे Cदसला नाह: ......खर सांगा नायतर ग ती6या टेहळणी वेळी सापडला Rहणून जीवाशी 

जाशीला....... 

 

व ताद काका मोmया आवाजात बोलले.......पौ<ण;मेचा चंF......! 

 

तो परवल: चा श�द ऐकताच 5या चार धारकरयाची बोबडी वळल:....मागे सरकत त ेबोलले.....माफ 

करा ...मगापासनू सांSगतला अ तासा श�द तर एवढ: वेळ आल: नसती....तRुह: आ<ण हे दोन धारकर: 

जाऊ शकता पढु...पण या चौघांना आRह: सोडू नाह: शकत...! 

 

दरRयान काकांनी खूप समजावनू सधुा 5या ग ती6या मो6या;तनू सखाराम सटूु शकला नाह:. 

शवेट: व ताद काका बोलले..अरे हे बCहजe नाईकांची खास माणसे नकुतीच महाराजांना भेटून आल: 

आहेत. 

मला वर जाऊन फIत परवाने आणावे लागतील...माझ ेऐका सोडा या नी.... 

 

पण,5या चौघांनी यांना सोडले नाह:. 

त ेRहणाले माफ करा Vशलेदार..पर माग6या वेळी VशIयाiचा जो दंगा झाला त3ेहापासनू कोणी पण 

त�डी ओळखीने सोडू नका असा आदेश आहे बCहजe नाईकांचा...5यामळेु परवल: श�द गडावर चालेल 

इथ नाह:....खरच मला माफ करा....... 

 



VशIयाiचे नाव घेताच सखाराम ला खंडोजी आठवला....आ<ण 5याला आठवले Gक सखाराम ने 5याला 

दंडावर बांधलेल: चांद:ची पेट: Cदल: होती...5याने Nणात चांद:ची पेट: काढल: आ<ण 5या Vशलेदारा6या 

हातात Cदल:...आ<ण परवल:चा श�द उ6चारला......चंदन...! 

 

त ेचार Vशलेदार....व ताद काका आ<ण सोबत आलेले दोन धारकर: 5या परवल:6या श�दाने आ<ण 5या 

चांद:6या पेट:कड ेपाहत डोळे मोठे क?न सखाराम कड ेपाहू लागले......भीतीने सवाiगावर काटा उभा 

होता सवाi6या.....! 

 

�मश 

पै.गणेश मानुगड े

कु ती-म�ल#व%या 

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 



‘बाजीदं’                                  

भाग �.३१  

लेखन,सकं�पना,श�दांकन  

पै.गणेश मानुगड े 

कु ती-म�ल#व%या  

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

 

 

 



चांद�ची पेट� आ�ण परवल��या श�दाने व�ताद काका कमाल�च े��त झाले. 

�यांनी �व�रत सोबत आणले"या हशमाना रायगडी परत जायला सां'गतले. 

चौक)�या पहारेक*यांना उ,ेशनू त ेबोलले....तुमची ओळख पटल� का ? 

असेल पटल� तर आ4हाला पढेु जायच ेआहे ,सोडा �यांना. 

 

भयभीत श�दात त ेबोलले...8शलेदार आमची चागंल�च ओळख पटल�,जावा तु4ह� 

याना घेऊन.....! 

 

असे बोलताच,सखाराम व �याच ेसहकार� व�ताद काकासोबत चौक)तून 

रायगडाखाल� गेले"या वाटेने चाल ूलागले. 

बराच वेळ चालनू झाला मा� कोणी कोणासोबत बोलत न<हते.व�ताद काका 

कस"यातर� गंभीर =वचारात होत.े.. 

 

चंदन.....चांद�ची पेट�.......हा परवल�चा श�द आ�ण चांद�ची पेट� मा>या 

खंडोजीची आहे....यांना कशी  भेटल� ?ह पेट�....! 

 

व�ताद काकांनी हमर�ता सोडून जंगलातील एक गुAतवाट पकडल� आ�ण �या 

BनCबड अरDयातील वाटेने त ेर�ता काप ूलागले. 

 

बराच वेळ गेला आ�ण व�ताद काकांनी मौन सोडत सखाराम ला EFन केला..... 

 



सखाराम.....?ह चांद�ची पेट� आ�ण परवल�चा श�द तु4हाला कोणी ?दला ? 

 

आकि�मत EFनाने सखाराम भानावर आला..... 

 

जी...जी...सखाराम ला श�द फुटेना  

 

जी..जी..काय काय असेल ते खरे सागंा ....! 

 

तु4हाला काह� वाटत नसेल या गोIट�च ेपण,Jया गोIट�मळेु �वराJया�या 

हेरखा�याची झोप उडाल�,अKन पाणी गोड लागेना तोच =वषय आज पKुहा समोर 

येतोय ...माझी =वचार कMन कMन बNुी गंजून गेल� आहे...! 

 

कोणी ?दल� चांद�ची पेट� सांगा.....नाह�तर तु4हाला कैद कMन वदवनू Pयायची 

कला पण आहे आम�याकड.े... 

 

कैदेची भाषा ऐकताच सखाराम बोल ूलागला.... 

 

धनगरवाडी-नरभTक वाघ-टकमक टोक.....आ�ण वाघां�या तावडीतून सटुका 

केलेला खंडोजी कसा भेटला हे सागंताच व�ताद काका ओरडले.... 

 

काय ? 



खंडोजी भेटला...? 

मखूU आहात काय तु4ह� ? 

का मला वेडा समजत आहात..... 

खंडोजी या जगात नाह�...... खंडोजी मेलेला आहे .......मेलेल� माणसे कशी 

भेटतील तु4हाला ...? 

 

हे काकांच ेश�द ऐकताच सखाराम आ�ण �या�या साथीदारांनी डोळेच पांढरे 

केले...�यांची पाचावर धारण बसल�.... 

 

सखाराम ने मग मा� घडलेला सारा व�ृतातं स=व�तर �याना कथन करायला 

सरुवात केल� ... 

 

वाघां�या तावडीतून केलेल� सटुका...सा=व�ी आ�ण राजे 8शकX  यांची भेट..खंडोजी 

�या तYडून ऐकलेल� बाजींद ची कथा.... 

 

हे सवU ऐकताच व�ताद काका मटकन खाल�च बसले..... 

 

अरे हे कसे शZय असेल ? 

खंडोजी तर या जगात नाह�....... 

मेलाय तो....मारलाय �याला......! 

 



व�ताद काकांच ेहे बोल ऐकताच सखाराम बोलला.... 

 

काका...ह� पेट� बघा....आ4ह� साधी गर�ब लोक...कशाला राजकारणात पडतोय..जे 

पा?हलं...Jयाने हे ?दल त ेतु4हाला सा'ंगतलं..खंडोबाची आन मी खोट नाय 

बोलत.... 

 

पण,काका खंडोजी मेलाय तर काय �याचं भतू होत काय आम�यासोबत...? 

शZयच नाह� ओ..माणसासारखा माणूसच होता,[कती साधा आ�ण सरळ..... 

 

गAप बसा.....काका ओरडले..... 

काय मा?हती काय आहे खंडोजीबNल तु4हा�नी.....या हातानी लहानाचा मोठा 

केलाय ,कु�ती 8शकवल�,ह�यारे 8शकवल� आहेत मी......! 

 

पण,कतU<यापढेु ?हदंवी �वराJयात कोणालाह� मान नाह�.... 

 

असे 4हणत व�ताद काका बोल ूलागले.... 

 

ती रा� आम�या आयIुयातील सवाUत वाईट रा� होती. 

जनावरांची भाषा अवगत असणारा बािजंद �या तावडीतून E�यT आम�या 

ब?हज^नी जर आ4हाला वाचवले नसत ेतर आज आ4ह� िजवंत नसतो... 

 



जीवना-मरणा�या दारात आ4ह� सारे Jया�यामळेु उभे होतो तो मा� ल_ना�या 

बोह"यावर आनंदाने उभा होता...! 

 

पण,खु, ब?हज^ नाईक आम�या सोबत होते ,�यामळेु पढेु महासागर जर� आला 

असता तर� =वजय आमचाच होता....! 

 

एक राजकारण घडले �या रा�ी..... 

 

यशवंतमाची�या जंगलात ग�तीवर असले"या माव`यां�या हाती यशवंतमाचीच े

पलैवान लागले....भीमा जाधव आ�ण �याच ेसहकार�. 

 

�याना कैद कMन माव`यांनी आम�या छावणीत ब?हज^ नाईका�ंया समोर 

आणले... 

 

घाबरले"या भीमाने यशवंतमाचीचा सरदार मला करणार असाल तर मी तु4हाला 

माचीत घसुायची वाट दाखवतो असे 4हणाला.....आ�ण �याने दाखवले"या वाटेने 

मराbयांची सार� सेना यशवंतमाचीचा मागU �या काळोcया अंधारात चाल ू

लागल�.... 

 

खंडोजी आ�ण सा=व�ी =ववाहा�या बंधनात अडक"याचीह� बातमी भीमाने 

आ4हाला ?दल� होती. 

ती रा� खंडोजी साठd काळरा� ठरल� होती. 



कतU<यात कसरू कMन एका ��ीसाठd मराbयां�या =वरोधात श�� उचलणारा 

खंडोजी ,ब?हज^ नाईकां�या डोZयातून जात न<हता,यशवंतमाचीसारcया 

छोeयाFया राJयाला �वराJयात आणायला इतका अवधी कसा जातोय याची 

उ�तरे महाराजांना हवी होती. 

�यामळेु खु, ब?हज^ नाईकांनी या मो?हमेत �वताहून भाग घेतला होता. 

नाईक �वता मो?हमेत असले [क माव`यांना E�यT 8शवछ�पती सोबत 

अस"याचा अनभुव येत असे...�यामळेु जवळपास =वजयाची माळ आम�याच 

ग`यात पडणार असे वाटत होते. 

यशवंतमाची�या आत आ4ह� सारे पोहचलो. 

काह� कMन राजे येसाजीरावाना कैद करायची ह� योजना आखल� होती. 

आत [कती फौज आहे याची Cब�तंबातमी भीमाने अगोदरच आ4हाला ?दल� होती. 

मgयरा� उलटून गेल� होती आ�ण �या [करU रा�ीत साखरझोप घेणा*या 

यशवंतमाचीत मराbयांची प?हल� आरोळी घमुल�..... 

हर हर महादेव...छ�पती 8शवाजी महाराज क) जय ....... 

मराbयां�या आरोळीने झोपले"या माणसां�या अंगावर =व�तू पडून दचकून जाग 

यावी अशी यशवंतमाची जागी झाल�. 

8शकX  मंडळी सgुदा यNुाला तयार झाल�. 

हजारभर मराठे =वhN [क�येक 8शकX  मंडळी आता एकमेका=वhN तुटून पडणार 

होती...पण एवiया काळात मराbयांनी यशवंतमाचीची �धेा उडवणे सhु केले होत.े 

[क�येक घरे जाळून टाकल� होती,जीव वाचवनू [क�येक लोक र��यावMन धावत 

होत.े 



मराbयां�या फौजेच ेव8ैशIeय 4हणजे श��ूया कुटंुब काCब"याला कधीह� Eाणदंड 

?दला जात नसे ...[क�येक 8शकX  मंडळी र��यावMन धाव ूलागल�.. 

सार� यशवंतमाची भीतीने थरथर कापत होती... 

दर4यान यशवंतमाची�या बाले[क""यातून शरू 8शZयाjची 'चवट सेना नद�ला परू 

यावा तFया �वेषाने हातात नं_या समशरे� घेऊन बाहेर पड"या.... 

काळभरैवा�या नावंान चागंभलं....... 

तलवार�च ेघाव एकमेकावर पडू लागले...! 

 

मराठे =वhN मराठे लढू लागले. 

हेच 8शवाजी महाराजानंा नको होत े4हणून [क�येक वषX यशवंतमाचीकड े

महाराजांच ेदलुUT होत.े 

पण,परक)य श�पेूTा �वक)य श�चू जा�त घातक हा अनभुव महाराज सारया 

आयIुयभर घेत आले होत.े 

आता BनवाUणीचा Tण होता,रामराJय आणायच ेअसेल तर रावण �वक)य आहे 

4हणून गAप बसता कामा नये. 

आज 8शकX  =वhN मावळे घनघोर यNुास Eारंभ झाला होता. 

खु, ब?हज^ नाईक या यgुदात होत.े 

कसे काय देव जाणे...आजवर ब?हज^ नाईक E�यT यNुात फार कमी येत असत. 

<यवि�थत पवूUBनयोजन कMन देत सारे तचे करत असायच ेमा� हातात तलवार 

घेऊन लढणे सहसा ?दसत न<हते...! 

नाईकां�या यNुनीतीने मराbयांची सेना 8शZयाj�या =वरोधात लढत होती. 



यशवंतमाचीशी वरै कMन �यां�याच =वरोधात भीमा जाधवह� लढत होता. 

पण,या सायाU दं_यात खंडोजी कुठे होता ? 

तो तर सवाUत पढेु येऊन लढायला हवा होता,आतातर यशवंतमाचीचा जावई होता 

तो.... 

पण,खंडोजी कुठेच ?दसत न<हता....  

पण �या�याकड ेलT kयायला कोणाला वेळ होता.... 

जीवघेDया लढाईला Eारंभ झाला. 

भीमा जाधवाने 8शZयाjचा संहार मांडला होता,�या�या तलवार��या घावाखाल� 

[क�येक 8शकX  मंडळी म�ृयमुखुी पडू लागल�. 

भीमा�या भोवती अनेक 8शZयाUनी कड ेकेले होते...तर�ह� भीमा मागे हटत 

न<हता...मारामार�त भीमा चांगलाच दरू गेला...?दसेनासा झाला..तर�ह� तलवार�च े

खणखणाट ऐकू येतच होता.  

ब?हज^ नाईकांनी यशवंतमाची�या राजवाlयावर ह"ला चढवला..काह� Tण 

भतूकाळात जमा झाले आ�ण माचीवर ?हदंवी �वराJयाचा भगवा झmडा फडकू 

लागला... 

झाले.....अनेक वषX गमु^त राहून महाराजांशी अ8भमानाने वरै 8मरवणार� 

यशवंतमाची ?हदंवी �वराJयात सामील झाल�. 

 

राजवाlयात मा� राजे येसाजीराव 8शकX ,�याचंा कुटंुबकबीला जा_यावर 

न<हताच....कदा'चत यNुा�या घोषणा झा"या �यावेळी गुAतवाटेने त ेपसार झाले 

असावेत असे वाटत.े..पण माची �वराJयात सामील झाल�. 

 



एक मा� घटना खूप वाईट Bततक)च चागंल�ह� घडल�. 

खंडोजी मराbया�ंया हाती िजवंत गवसला. 

खु, ब?हज^ नाईकांनी �याला चोरवाटेने पळून जाताना पकडले होत.े 

तYडावर काळे अवलान बांधनू �याला हात बांधनू धZके मारत �यानंी सवाUसमोर 

आणले....! 

 

यशवंतमाची ?हदंवी �वराJयात सामील झा"याच ेव�ृत रायगडावर रवाना झाले. 

माची�या रTणाला मराठd फौज ठेवत नाईक आ�ण व�ताद काका खंडोजीला 

घेऊन रायगडावर आले होत.े..! 

 

कोण�या तYडाने सागंावे महाराजांना खंडोजी सारcया BनIठावान हेराची ग,ार�..! 

 

महाराजांना अFया गोIट� न सागंणेच ?हतकारक असते... 

 

खंडोजीने कतU<यात कसरू कMन,एका ��ी �या मोहमायेत अडकून आप"याच 

बांधवाना [क�येकदा धोZयात आणले व �यां�या=वhN श�� चालवले,�या�या या 

वागDयाने मराbयां�या गAुत मो?हमेला आ�ण हेरखा�या�या Bनयमांना तडा 

गेला..[क�येक मराठे म�ृयमुखुी पडले,[क�येक बायका =वधवा झा"या. 

असा ठपका �या�यावर ठेवला गेला आ�ण .... 

 



सा*या रायगड�या काळजात ध�स झाले अशी कठोर 8शTा खु, ब?हज^ नाईकांनी 

फमाUवल�. 

कडलेोट...... 

होय.....अFया [फतुरानंा �वराJयात एकाच शासन....म�ृयदंुड. 

भ"या पहाटेच खंडोजीच ेहात मागे बांधनू तYड का`या व��ाने बांधनू �याला 

टकमक टोकावर आणले गेले होते. 

व�ताद काका �वता पाठdमागे उभे होत. 

Jयाला लहानाच ेमोठे या हातानी केले ,कु�तीसह ह�यारे 8शकवल�. 

हेरखा�यात नोकर� 8मळवनू ?दल� अFया पोराला आज �वता�या हाताने मरण 

kयायच ेहोते.... 

 

व�ताद काकांनी ब?हज^ नाईकांना हात जोडून =वनवणी केल�.... 

 

नाईक..माझी आजवरची सेवा चाकर� hजू धMन एक डाव या खंडोजीला माफ) 

करा. 

या पोरांन आजवर जीवावर�या काम'ग*या आप"या सोबत के"या आहेत. 

अशीह� यशवंतमाचीसgुदा �वराJयात सामील झाल� असताना �याला इतक) 

भयानक 8शTा कशासाठd...? 

 

कशासाठd......आज खंडोजीला माफ केले तर हजारो हेर जे �वराJयात [फरत 

आहेत त ेसgुदा �वाथाUपोट� संसार थाटून बसतील व�ताद काका. 



साधारण माणसांच ेआयIुय वेगळे आ�ण �वराJयाच ेहेर खाते वेगळे आहे हे 

तु4ह� जाणता. 

इथे उठता बसता मरणाशी सामना करत आपण जगतो...आ�ण आप"या 

मळेुमहाराInाची Eजा आज सखुात आहे. 

महाराजांची 8श�त,�याचंी 8शकवण....�यांचा �याग डो`यासमोर आणा काका ..तो 

एका पारlयात टाका आ�ण खंडोजीचा गुKहा ...कोणाच ेपारड ेजड होईल तु4ह�च 

ठरवा. 

 

खंडोजी�या वयैिZतक सखुासाठd [क�येक मावळे तलवार��या घावाखाल� मMन 

गेल�. 

Jया 8शZयाj�या मजुोर�ने आ?दलशाह� महाराजांना कमी लेखत होती �या 

यशवंतमाचीची मह�वकाकंाTी मोह�म आपण खंडोजी ला ?दल� आ�ण घात कMन 

बसलो. 

आज रायगड प�रसरात अनेक �वक)य राJये �वराJयात नाह�त....एका 

यशवंतमाचीला िजंकायला इतका वेळ तर मग इतर राJयांच ेकसे होईल..! 

महाराजां�या डोZयात दoTण-?दि_वजय थमैान घालत आहे..आ�ण इकड े?हदंवी 

�वराJयाची राजधानी असले"या रायगड�या ?द<याखाल� अंधार. 

हा ठपका महाराजां�यावर येतो काका...देशाचा =वचार करा..4हणजे वयैिZतक 

खंडोजीवर�ल तुमच ेEेम कुठे आहे समजेल..... 

 

ब?हज^ नाईकांची नाकपडुी रागाने फुलल� होती. 

 



पाठमोरे उभे राहून त ेभर"या डो`याने सागंत होते..! 

 

खंडोजीवर सा*यांच ेEेम होत.े 

मन8मळाव ू�वभाव,कु�तीत-ह�यारे चालवDयात पटाईत....महाराजां�यावर अढळ 

pNा या गुणामळेु तो सवाj�या मनात बसला होता. 

पण,असा योNा एका ��ी साठd असा का वाग ूशकतो याच ेकोड ेसवाUना पडले 

होत.े 

�याला म�ृयदंुडाची 8शTा देऊनह� महाराज गAप का होते हे कोड ेउलघडत 

न<हते..! 

कदा'चत दoTण ?दि_वजया�या तयार�मळेु �यांना वेळ नसेल.....! 

 

व�ताद काका मा� हंुदके देत देत सारे आठवत होत.े 

खंडोजीला टकमक टोकावर आणला गेला होता.... 

टकमकाखालनू थंडगार वारे वर येत होते. 

पहाटे�या गदU शांततेत सारे �वराJय झोपी गेले होत े,मा� �वराJयासाठd 

अहोरा� जगलेला पण कतU<यात चकुलेला एक हेर आता मरणा�या दारात उभा 

होता...! 

व�ताद काकांनी डोळे पसुत �याला धMन आणले"या हशमाना खून केल�....एक 

Tण..दसुरा Tण.....खंडोजीला टकमक टोकावMन खाल� ढकलनू ?दले गेले...! 

 



हजारो हात खाल� तो देह गेला आ�ण एका मोbया खडकावर आपटला आ�ण 

खाल� खोल BनCबड अरDयात रZताने माखलेला खंडोजी गतEाण झाला.... 

 

सयूU उगवला. 

हजारो सयूU[करणांनी रायगड उजळून Bनघाला ,पण गडावर�ल कोणाचचे लT 

कामात न<हत.े.सवाj�या मखुात एकच नाव होते खंडोजी...! 

 

आज एक नवीन अgयाय 8लहला गेला. 

�वराJयात [फतुरांना Tमा नाह�..इथे भावनेपेTा कतU<य pेIठ असते. 

 

खंडोजी चा अgयाय संपला. 

यशवंतमाची वर भगवा gवज अ8भमानाने डोल ूलागला. 

राजे येसाजीराव आ�ण िज�यामळेु खंडोजीला Eाण गमवावे लागले ती सा=व�ी 

चोरवाटेने =वजापरू कड ेरवाना झाल� होती. 

भीमा जाधव 8शZयाj�य हातून ठार झाला होता.....! 

 

यशवंतमाची �या मो?हमेने खंडोजी सारcया BनIbवान हेराचा बळी मा� नZक)च 

घेतला होता.....एका ��ी�या मोहपाशात कतU<य =वसरलेला हेर....खंडोजी...! 

 



व�ताद काकांना हंुदके आवरत न<हत े...सखाराम आ�ण �यां�या साथीदारांची 

मा� पाचावर धारण बसल� होती........खंडोजी मMन गेला आहे,तर आ4हाला 

इथवर आणले तर� कोणी....भीतीने �यांच ेसवाjग थरथरत होत.े...!    

 �मश 

पै.गणेश मानुगड े

कु ती-म�ल#व%या 

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

आप�या ()त*�या खाल+ल ,लकं ि.लक क/न %या.... 

https://www.facebook.com/kustimallavidya/photos/a.122208951272492.25

462.121942101299177/625953350898047/?type=3&theater 

 



 

 

‘बाजीदं’                                  

भाग �.३२ 

लेखन,सकं�पना,श�दांकन  

पै.गणेश मानुगड े 

कु ती-म�ल#व%या  

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

व�ताद काकां	या बोल�याव�न सखाराम व �या	या सवंग�याना अ�रश घाम 

फुटला होता. 

नरभ�क वाघां	या तडा#यातून %या खंडोजी ने वाचवले ,%या खंडोजी ने रायगड 

पय,त ये�याचा माग- सकुर क�न .दला,तो खंडोजी िजवंतच नाह0 ह0 क1पनाच 



 

 

�याना पटेना,पण व�ताद काकां	या काळजातून आलेले श5द आ6ण डो7यातील 

अ8 ूखोटे असावेत असे �याना वाटेना...! 

सखाराम ला तर फार मोठा ध<का बसला होता,कसे सांगावे क= याच खंडोजी 

बरोबर .दवसभर चालनू बािजंद ची रह�यमय कथा जाणून घेतल0. 

�या	याबरोबर राहून ?शवराय समजून घेतले,ब.हज@ नाईक समजनू घेतले. 

सव-च जट0ल होत.े.. 

काह0 �ण भतूकाळात Bवल0न झाले आ6ण Dनधा-राने व�ताद काका बोलले. 

चला...माEया खंडोजी ने म�न सFुदा कत-Gय बजावले हे माH खरे. 

लहान मोIया सवा,नाच मदत करणारा होता तो,?शवाजी महाराज र<तात होत े

�या	या..पण,पण कत-Gय Bवसरलेला हेर हा ?श<का कायमचा पडला होता 

�या	यावर तो Jकमान माEया परुता तर0 पसुला गेला आहे..! 

चला,आपण हेर खा�या	या कK Lात जाऊ..Dतथे जाऊन ब.हज@ना याची वदN 

देऊ..Dतथनू पढेु तुम	या वाडीवर जाऊन महाराजां	या हुकुमानसुार अंमलबजावणी 

क�.. 

चला... 

सारे उठले आ6ण ती जंगलातील चोरवाट चाल ूलागले.. 

मजल दरमजल करत एका डRगरावर चढून %या मागS येताना त ेआले होते �याच 

मागा-तील गुहेत ?शरले.... 

गुहेत पवू@चाच हेर साधचू े�प घेऊन Fयान�त बसला होता. 

�याला पाहताच काका बोलले...जय रो.हडTेवर..... 

�यावर डोळे उघडत तो हेर बोलला..जय भवानी..... 



 

 

काकांनी हातवारे क�न खणु करत त ेसारे गुहेमागे असले1या चोरवाटेने आत 

गेले.... 

एकावेळी एकाच माणसू आत जाईल इतक= अVंद चोरवाट तडुवत त े

हेरखा�या	या एका क�ात पोहचले. 

Dतथनू आत गले ..नेहमीWमाणे अनेक हेराचंी अनेक कामे Dतथे स�ुच होती... 

काकांनी Dतथे उभे असले1या एका हेराला WTन केला ...पंत कुठे आहेत ? 

�या हेराने मजुरा करत समोर	या क�ाकड ेबोट दाखवत सांYगतले ...�या Dतथ 

आहेत....! 

काका व त ेचौघे लगबगीने �या क�ात गेले..पंत काह0तर0 ?लह�यात मTगुल 

होत.े 

क�ाचा दरवाजा उघडताना पंतांच ेल� काकां	याकड ेगेले आ6ण ते उठले....काका 

,या .... 

रायगडी गेलेले काम झाले का ? 

होय....झाले काम..काका उ�तरले..! 

 

सारेजण Dतथे असले1या बठैक Gयव�थेवर Bवसावाले आ6ण काका बोलले.... 

पंत...नाईक कुठे असावेत काह0 अंदाज ..? 

काकां	या या WTनाने Bवि�मत झालेले पंत उ�तरले... 

 नाह0 काका...नाईकाचंा ठावठ\काणा केवळ नाईकांनाच मा.हती असतो... 

पण,महाराजां	या द]�ण.दि^वजायची चाहूल आहे..कदाचीत �यांचा मोचा- द]�णेत 

असावा..... 



 

 

पण,नाईकांशी काय काम होत े....?  

एक द0घ- Tवास घेऊन काका उ�तरले....काका त ेपरत सांगेन,पण मला नाईक 

भेटले पा.हजेत. 

तु_ह0 माझा Dनरोप सव- हेराकरवी पोहोच करा.....भेटणे आहे ...! 

जी...लगेच Dनरोप धाडतो _हणत पंतानी Dनरोप ?लहायला बसले...! 

दर_यान,सखाराम कड ेपाहत काका बोलले.....पंत आ_ह0 तोवर टकमक 

धनगरवाडी गावाकड ेजाऊन येतो...माEयासोबत पाच दहा धारकर0 `या....मला 

सव- Gयव�था लाऊन परत यावे लागेल संFयाकाळ पय,त ..! 

जी.._हणत पंत उठले आ6ण बाहेर जाऊन १० Yधcपाड धारकर0 बोलावनू आणले 

आणले...�या धारकया,नी काकाना मजुरा केला आ6ण उभे रा.हले..! 

चला...आता आ_हाला Dनघावे लागेल असे पंताना _हणत काका व त ेचौघेह0 

उठले. 

�या हेर खा�या	या कK Lातून काका,सखाराम व �याच ेसवंगडी आ6ण सोबत दहा 

धारकर0 घेऊन ते चाल ूलागले...! 

बराच वेळ चालनू झाला आ6ण ती चोरवाट एका जंगलात येऊन संपल0..! 

दर_यान पावसाचा जोर कमी आला होता.सयू-Jकरणांनी वातावरणात उब Dनमा-ण 

केल0 होती. 

पशपु�ी अंग झाडून �या Jकरणात अंग शकेत होत.े...! 

आ6ण हे सारे जंगलातील वाट चाल ूलागले.... 

बराच वेळ चालनू आता धनगरवाडी र��याला लागणार इत<यात..... 

 



 

 

नारायण चा घोडा 6खकंाळत �यां	या जवळ दौडत येताना सवा-ना .दसला. 

 

सखाराम बोलला...आर dयो तर नारायणाचा घोडा...घर सोड1यापासनू जंगलात 

गायब झाला होता..... 

घोडा �या चौघां	या जवळ आला आ6ण नारायण,सखाराम यां	याजवळ येऊन 

शपेट0 हलव ूलागला. 

नारायण ने पढेु होऊन �या	या तRडाव�न,पाठ\व�न हात Jफरवला. 

सखाराम ने पण �याची पाठ थोपटल0. 

आTचया-ने व�ताद काका बोलले....हा घोडा तुमचा आहे ? 

सखाराम उ�तरला ..होय आमचा घोडा,पण जेGहा आ_ह0 ओढा ओलांडून टकमक 

	या तळाशी जायला Dनघालो हा कोणाला तर0 fबथ�न गेला आ6ण दावं तोडून 

पळाला होता. 

पण,आ�ता समजल तो कोणाला भीत होता. 

तर0,नारायण _हणत होता क= जनावरांना ते .दसतं जे आप1याला .दसत नाह0. 

�या घो�याला बराच वेळ कुरवाळत त ेसव-जन पढेु चाल ूलागले. 

 

बराच वेळ चालनू झाला आ6ण व�ताद काकांना काह0तर0 आठवले... 

 

ते _हणाले... 

 



 

 

सखाराम एक गोgट सांग मला.......चांद0ची पेट0 आ6ण चंदन हा परवल0चा श5द 

तु_हाला खंडोजी ने सांYगतला होता का ? 

 

अचानक WTनाने सखाराम ने काह0से आठव1यासारखे केले आ6ण _हणाला 

होय...मला खंडोजीनेच ह0 पेट0 .दल0 आ6ण परवल0 चा श5द साYंगतला. 

 

मोठा Tवास घेत �वhरत काका _हणाले ....मग उंबर फुल हा परवल0 चा श5द 

तु_ह0 आ_हाला सरुवातीला कसा साYंगतला ? 

तो कोणी .दला तु_हाला ? 

या WTनाने सखाराम सFुदा Yचतंेत पडला,आ6ण काह0से आठवनू तो _हणाला.. 

 

हा श5द सFुदा आ_हाला खंडोजीनेच .दला होता. 

 

काय ? 

कसे श<य आहे त े? 

काका बोलले... 

अरे,उंबर फुल हा श5द फ<त आ6ण फ<त एकच माणूस देऊ शकतो आ6ण त े

_हणजे खुi ब.हज@ नाईक ..... 

 

असे,_हणताच व�ताद काकां	या अंगावर काटा उभा रा.हला. 



 

 

ते मटकन खाल0च बसले .....आता माH �यां	या डो<यात ल#ख Wकाश पडला 

होता.......! 

 

मनात काह0तर0 Bवचारांचा गRधळ सVु झाला �या	ंया आ6ण �यानंी सोबत 

आणले1या ?शलेदारांपकै= पाच जणांना आjा केल0 .....ग�यानो तु_ह0 �वhरत 

रायगड गाठा. 

महाराजा	या खासगीत माझा Dनरोप पोच करा.. 

असे _हणत �यांनी एका	या कानात एक Dनरोप सागंून �या पाच जणांना 

रायगडी रवाना केले. 

आ6ण सखाराम कड ेपाहत तो बोलला... 

सखाराम, तु_हाला %या महादेवा	या मं.दरात साBवHी भेटल0 Dतथे मला घेऊन 

जाऊ शकाल ? 

जी..जी..होय ...इथनू ४-५ कोसावरच असेल त ेमं.दर...चला मी नेतो. 

असे बोलताच व�ताद काकांनी सोबत उरले1या पाच धारकया,ची दोन तुकडीत 

Bवभागणी केल0. 

३ जणांनी इथेच थांबा...सोबत आणलेला भगवा Fवज एका काठ\ला बांधनू इथेच 

थांबा..रायगडाव�न काह0 लोक आले तर �यांना समजायला सोपे जाईल. 

आ6ण उरलेले दोघे.... 

तु_ह0 आम	यासोबत चला.. 

असे _हणत सखाराम व �याच ेसवंगडी,व�ताद काका आ6ण दोन धारकर0 असे 

सात जण �या पड<या महादेवा	या मं.दराकड ेजाऊ लागले. 



 

 

मजल दरमजल करत पठार0 भाग संपवनू सारे �या भयान जंगलात घसुले. 

अनेक वळणे,ओढे ,नाले ओलांडून जेGहा या जंगलात Wवेश झाला तेGहा त ेजंगल 

पाहताच व�ताद काका माH परुत ेघाब�न गेले होत.े...�यांची अ�रशः बोबडी 

वळ�याची वेळ आल0 होती.... 

 

ते भयकंBपत आवाजात बोलले... 

 

सखाराम.....Jकती .दवस होता तु_ह0 या जंगलात ? 

आ_ह0 परुा एक .दवस एक राH याच जंगलात होतो... 

काय...? 

व�ताद काका आTचया-ने बोलले... 

 

व�ताद काकांची ती अव�था पाहून सखाराम _हणाला... 

 

काका,नेमक काय झालंय तुमा�नी...? 

आमालाबी कळूदे... 

 

अरे,ये�यानो िजथे तु_ह0 मला आणले आहे ते साध सधु जंगल नाह0...... 

हेच त े‘बािजंद’ च ेजंगल आहे...%याला परु0 रायगड पंचrोशी �वcनात सFुदा 

घाबरत.े 

आ6ण,जो तु_हाला खंडोजी _हणून भेटला........ 



 

 

तो..तो..खंडोजी नGहताच...... 

 

काय..? 

सखाराम ने आTचया-ने डोळे Bव�फारत Bवचारले... 

 

ख..खंडोजी नGहता....... 

 

मग कोण हुता काका ? 

 

अDतशय गंभीर चहेरा करत व�ताद काका बोलले... 

 

ब.हज@ नाईक 

 

तुम	यासोबत चालत येऊन,तु_हाला रायगडापय,त पोहचवनू ,आ_हालाह0 अW�य� 

संदेश देणारे ब.हज@ नाईकच होते. 

उंबर फुल परवल0 चा श5द या साल0 वापरायचा अYधकार महाराज,नाईक या 

दोघांनाच आहे. 

दर साल0 असे गुcत श5द बदलले जातात,यात बदल सFुदा केवळ ब.हज@च 

करतात. 

 



 

 

लय प�ुयवान हायसा तु_ह0,आमा�नी वष- वष- भर %यांच ेदश-न द?ुम-ळ होते असे 

आमच ेनGहे तर महाराजां	या .हदंवी �वरा%याच ेहेरWमखु ब.हज@ नाईक 

तुम	यासोबत चालत होत ेइतके .दवस... 

पण,मला WTन असा पडला आहे क= नाईकांनी तु_हाला खंडोजी ची कथा कशी 

काय साYंगतल0 असावी ? 

 

मला,आता याचा उलघडा करायलाच हवा ... 

_हणून मला त ेमं.दर दाखवा लौकर 

 

असे _हणून ते सारे पढेु जाताच.. 

जंगलातील पश ुप�ी Jकडा क=टकांनी साया- जंगलात क1लोळ माजवला. 

जंगल0 जनावरांच ेआवाज अDततीt होऊ लागले होते .... 

 

व�ताद काकां	या तRडून श5द बाहेर पडला.... 

 

बाजींद ....बिजंद.....  

�मश 

पै.गणेश मानुगडे 

कु ती-म�ल#व%या 

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 



 

 

 

बािजंद व धना या कथास*ंहा,या -काशन पवू/ न0दणी साठ2 खाल3ल 4लकं व5न फोम/ भरावा. 

(:यांनी अगोदर भरला असेल <यांनी भ5 नये ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRG3GE_uSnCc2057YjCyyg2BWKzcjWtwGk

ZEhX1iOy6miuNA/viewform 

 

माझे पेज नFकG like करा  

https://www.facebook.com/kustimallavidya 



 

 

‘बाजीदं’                                  

भाग �.३३ 

लेखन,सकं�पना,श�दांकन  

पै.गणेश मानुगड े 

कु�ती-म�ल"व$या  

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

 

 



 

 

सखाराम व �याच ेसवंगडी व�ताद काकासोबत �या भयानक जंगलात �वेशले 

होत,ेआ�ण �याना पाहताच जंगलात पश ुप#ांनी कोलाहल माजवला होता. 

कोणाला समजेना न%क& काय होत आहे...पण,व�ताद काकांनी ताडले क& आपण 

कुठे आलो आहोत... 

�यां(या त)डातून नकळत श,द बाहेर पडले.. 

बाजींद...बाजींद....... 

 

ई.सन.२०१३ बानुरगड,सांगल+ 

 

तहान भकु -वस.न बाजीराव ह/ 0च�तथरारक कथा 2कसन धनगरा(या त)डून 

ऐकत होता. 

ए6हाना जवळपास सयू7 मावळतीकड ेझकुत चालला होता.आकाशात पावसाळी 

ढगांची गद: कमी झाल/ होती,मा; <ावणातील तुरळक सार/ मा; अधनू मधनू 

2क>ले बाणुरगडावर तषुार @शपंडत हो�या. 

 

बाजीराव जाधव हा महाराABा(या सागंल/ िज>Dयातील पलसू गावचा एक 

Eतशी(या वयाचा यवुक.अखंड देशसेवा करणाFया जाधव घराHयात �याचा जIम 

झाला.वया(या १६ 6या वषLच �याने भारतीय सIैयदलात नोकर/ �वीका.न 

देशसेवेच ेअखंड Nत अ6याहतपणे जपले.१९९९ साल/ कार0गल (या लढाईत �याने 

�या(या पराQमाची चणुूक दाखवल/.�या(या या काम0गर/वर खुश होऊन भारत 

सरकारने �याला शौय7 पदक Tदले आ�ण वUरAठ पदावर नेमणकू केल/. 



 

 

चौकस बVुी,धाडस,शौय7 या(या जीवावर बाजीराव भारतीय गुWतहेर खाते ‘रॉ’ 

म[ये \ज ूझाला. 

देशाबाहेर/ल अनेक गWुत कारवाया क.न देशाच ेर#ण करणे हे �याच ेम]ुय 

उT_A`य होते. 

कार0गल यVुानंतर �याने बाहेर/ल देशात गुWतपणे वाव.न अनेक गुWत बातaया 

भारतीय सेनेला परुव>या हो�या. 

साधारण सहा मTहIयापवूLची ह/ गोAट असेल. 

अमेUरकेत जागEतक सरु#ा पUरषद आयोजीत करHयात आल/ होती. 

देशोदेशीच ेसंर#ण सेवेतील अ0धकार/ या पUरषदेला उपि�थत होते.बाजीराव 

जाधव यालाह/ भारतीय सेनेतफd  जाHयाच ेआमं;ण @मळाले होते. 

यावेळी बाजीराव गुWतहेर aहणून न6हे तर भारतीय सIैयदलाचा अ0धकार/ aहणून 

इथे आला होता. 

अनेक देशांच ेअनेक अ0धकार/ Eतथे भेटले,जागEतक सरु#ा आ�ण दहशदवाद या 

मfुयावर अनेकांची भाषणे झाल/. 

पUरषद संपल/ आ�ण बाजीराव आप>या कारमधनू -वमानतळाकड ेजाणार 

इत%यात एका सुंदर परदेशी मलुगीने �याला थांबवले. 

तीला पाहताच बाजीराव आनंद/त झाला...Eतला उ_ेशनू तो इंgजीत बोलला,�याचा 

मराठh अनवुाद... 

 

‘नम�ते....जगातील सवा7त खतरनाक गुWतहेर खा�याची अ0धकार/ साराह च%क 

माiयासमोर .....’ 



 

 

बाजीराव (या या �jनाला हसतपणे �वीकारत ती aहणाल/... 

‘नम�ते..अरे मी इथे गुWतहेर aहणून न6हे तर माiया देशाची �EतEनधी aहणून 

आल/ आहे ,तुला पTहले आ�ण राहवले नाह/ aहणून इथे आले...! 

 

साराह आ�ण बाजीराव हे ३ वषा7पवूLच इ�;ाईल येथे भेटले होत.े 

साराह ह/ इ�;ाईल गWुतहेर संघटना ‘मोसाद’ ची एक त\ण तडफदार अ0धकार/ 

होय. 

मोसाद एक अशी गWुतहेर संघटना िज(या Tहट@ल�ट वर जर एखाmयाच ेनाव 

चढले तर ��य# देव स[ुदा �याला वाचव ूशकत न6हता असे aहटले जात असे. 

एका तुटपुंnया देशाची ह/ छोट/शी गुWतहेर संघटना असामाIय कतु7�व,अलौ2कक 

ब-ुVचातुय7 आ�ण समpुाएवqया धाडसाने आप>या छो`याjया देशाच ेगेल/ पIनास 

वषd र#ण करते आ�ण सतत िजंकते. 

जगातील सवr�तम,सवr�कृAठ गुWतहेर संघटना कोणती..तर डोळे झाकून उ�तर 

येते मोसाद. 

nय ुधमLय लोकांची ह/ तुफानी गुWतहेर संघटना जगातील सव7 देशात काम 

करत,ेEतथे लपले>या �यां(या देशा(या श;लूा �वत शोधत ेआ�ण �या(ंया 

देशातून आप>या देशात गुWतपणे आणत ेआ�ण देशात आणून �याला @श#ा 

देते..आ�ण @श#ा Tद>यानंतर सव7 जगाला समजते क& अमकु अमकु 6य%तीला 

@श#ा Tदल/ गेल/..इतक& खतरनाक ह/ संगटना. 

 

अjया गुWतहेर संघटनेत भारतीय सेनेमाफ7 त १० Tदवसां(या कोस7साठh बाजीराव ३ 

वषा7पवूL इ�;ाईल म[ये साराह ला भेटला. 



 

 

Eत(याकडून खूप काह/ @शकून घेतले �याने,१० Tदवसात �यांची अEतशय घEनA`य 

म;ैी झाल/ होती. 

पण,३ वषा7नंतर आजह/ साराह ने बाजीराव ला ओळखले. 

 

बाजीराव आ�ण साराह दोघानाह/ आपाप>या देशात जाHयाची घाई होती पण 

अजूनह/ २-३ तास अवकाश होता,�यांनी एक; कॉफ& घेHयाच ेठरवले आ�ण ते 

एका हॉटेल म[ये गेले. 

 

कॉफ& घेत दोघां(या चचdला सरुवात झाल/. 

बाजीराव aहणाला... 

साराह..तू इत%या वषा7नंतर मला अचकू कसे ओळखलेस ? 

मला तर वाटले nयाला सारे जग घाबरते अjया गुWतहेर संगटनेची एक वUरAठ 

अ0धकार/ �वता(याच गुमLत असेल..पण त ूअजूनह/ मला ल#ात ठेवलेस...नवल  

आहे. 

 

2कं0चत ि�मतहा�य करत साराह बोलल/... 

अरे ,असे नको बोल ूरे...जगात सवा7ना आaह/ -वसरतो मा; भारतीयांना कधीच 

नाह/. 

कारण,आमच ेnय ूलोक साFया जगात -व�था-पत झाले पण िजथे Eतथे 

�यां(यावर फ%त अIयायच झाला होता. 

एकमेव भारत असा देश आहे िजथे nय ूधमLय सखुासमाधानाने आहेत. 



 

 

आज आमचा देश सव7 बाबतीत बलाqय होत आहे,आaह/ जगभरात -व�था-पत 

nयनुा परत देशात या असे आवाहन करतो,बरेच लोक आलेह/,पण भारतातील 

nय ूaहणतात आता भारत हाच आमचा देश आहे,इथल/ माती ह/च आमची माती 

आहे. 

काय जाद ूआहे रे तमु(या देशातील मातीत...सवा7ना या aहणत,ेइथे रहा aहणते 

आ�ण आईसारखी मायाह/ करत.े.खरोखर तुaहा भारतीय लोकांबVल खूप आदर 

आहे आम(या मनात...! 

 

एक परदेशातील मलुगी...जी एका बलाqय गWुतहेर संगटनेची अ0धकार/ असनू 

आप>या देशाब[दल असे उmगार काढत ेहे ऐकून बाजीराव (या डोyयात अ< ू

आले.. 

 

पढेु साराह बोलल/.. 

अरे हे काह/च नाह/...जर/ आaह/ जगात <ेAठ ठरलो असलो,तर/ आaहाला 

अzयासQमात तुमचा इEतहास आहे,तुम(या महाराABाचा इEतहास आहे. 

@शवाजी महाराज आaहाला @शकवले जातात आ�ण आम(या गWुतहेर �णाल/चा 

आ�मा आहे...बTहजL नाईक.....! 

 

‘बTहजL नाईक’ हा श,द ऐकताच बाजीराव (या डो%यात �झण�झHया  

लाग>यासारखे झाले. 

�या(या अंगावर सरस.न काटा आला....डो%यात अ< ूतरळले...! 

 



 

 

�या(याकड ेपाहताच साराह बोलल/... 

अरे..का रडतोस..मी काह/ चकुले का ? 

 

नकाराथL मान हलवत बाजीराव ने डोळे पसुले आ�ण बोल ूलागला... 

 

नाह/ साराह....तुला माTहती नाह/,त ूnयांच ेनाव उ(चारले त ेबTहजL नाईक 

nयांची समाधी िजथे आहे Eतथेच जवळ माझ ेजIम गाव आहे. 

मी लहानाचा मोठा Eतथे झालो,पण कधीह/ बTहजL नाईक काय होत ेहे जाणून 

घेतले नाह/. 

आज �यांच ेनाव तुiयासार]या -वmवान मलु/(या त)डून ऐकले आ�ण मी परुता 

खजील झालो आहे. 

मला काय बोलावे सचुनेा... 

 

बाजीराव च ेत ेबोलणे ऐकताच साराह बोलल/.... 

 

अरे,त ूखूप भा{यवान आहेस �या मातीत तुझा जIम झाला,आभाळाएवढा 

इEतहास आहे तुमचा...आaह/ केवळ �ेरणा घेतो �यातून,पण तुaह/ तर �यां(या 

र%ताच ेआहात....आम(या काम करायची सव7 पVती तुम(या बTहजL नाईक या 

@शवाजी राजां(या गुWतहेराची आहे. 

आaह/ @शकलोय 2क कसे �यांनी @शवाजी महाराजांना आ|याहून सटुका 

केल/,कशी सरुत लटुल/....आ�ण बरेच काह/. 



 

 

 

साराह बोलत होती आ�ण बाजीराव ऐकत होता. 

 

बाजीराव साराह चा Eनरोप घेऊन -वमानतळावर आला. 

 

�वासात डो%यात फ%त आ�ण फ%त एकच -वचार घमुत होता...बTहजL. 

 

2कती मखू7 आहोत आपण आ�ण आपले लोक. 

साFया जगाला घाब.न सोडणार/ मोसाद ह/ मरा}यांचा दैद/Wयमान इEतहास 

अzयासनू माग7 ठरवत ेआ�ण आaह/ र%ताच ेमराठे आज तुटपुंnया देशाचा 

दहशदवाद गेल/ ५० वषd सहन करतो आ�ण सतत अपयशी ठरतो...�या(या 

डो%यात आग लागल/ होती. 

�याला आता एकच भकू लागल/ होती बTहजL नाईक समजावनू �यायची....! 

 

तो Tद>ल/त आला. 

पUरषदेतील सव7 बाबी �यांनी अ0धकाया�ना सांगून ३ मTहIयांची रजा मागून 

घेतल/. 

Tद>ल/त बFयाच gंथालयात �याने बTहजL नाईक या(ंयाबVल माTहती @मळते का 

पTहल/,पण जेमतेम माTहती@शवाय काह/ हाती लागले नाह/. 

 

३ मTहIयां(या स�ुीवर तो �या(या जIमगावी पलसू येथे आला. 



 

 

घर/ आ>यानंतर �याला आतुरता होती.......बTहजL नाईकां(या समाधी दश7नाची. 

बानरुगड .... 

पलसू पासनू वीस-बावीस 2कलोमीटर वर आहे तो �ाचीन 2क>ला. 

�याने सकाळीच बलेुट ला 2कक मारल/ आ�ण थेट बाणूरगड गाठला. 

 

वास. जसे गाईसाठh कासावीस होते,अगद/ तशीच मनाची अव�था होती बाजीराव 

ची. 

�याला कधी एकदा जातो आ�ण बTहजL नाईकां(या समाधीवर डोके टेकवतो असे 

झाले होते. 

गडाखाल/ गाडी लावनू तो वर चढू लागला. 

फारसा उंच नस>याने काह/ वेळातच तो गडावर आला. 

Eतथे समोर भग6या रंगाने रंगवलेला समाधीचा चबतुरा �याने पTहले आ�ण 

धावतच Eतथे जाऊन �याने आपले डोके समाधीवर टेकवले... 

असे वाटले क& या दगडी 0चरेत लपले>या अि�थच ेआ�ण माझ ेजIमोजIमीच े

नात ेअसावे... 

�याने गडुघे टेकले आ�ण Eतथल/ माती कपाळावर लावल/ आ�ण धाय मोकलनू 

रडू लागला... 

�याच ेअ< ूगडा(या मातीत पडले आ�ण आभाळात ढगांनी गद: केल/. 

जण ू�या(या दखुात सारा Eनसग7च सामील झाला.....सरसर सर/ कोसळू लाग>या 

आ�ण �या पावसात बेभान होऊन बाजीराव रडत होता.....! 

 



 

 

पाउस थांबला,मा; बाजीराव च ेहंुदके काह/ कमी होत न6हते. 

तो मनाशीच बोलत होता,2कती कमन@शबी आहे मी. 

बTहजL नाईक यांची समाधी माiया इत%या जवळची आ�ण मला �यां(याब[mल 

काह/ माTहती नसावे .... 

<ावणातील उन पावसाचा खेळ स\ु होता,#णात Uरम�झम पाऊस आमी #णात 

उIह पडत होत.े 

बाजीराव ने सारा गड पालथा घातला.काह/ के>या Eतथनू �याचा पाय Eनघत 

न6हता. 

सयू7 मा�यावर आला आ�ण हताश मनाने बाजीराव गुडघे टेकून समाधीपढेु बसला 

होता... 

 

Eतत%यात पाठhमागून कोणीतर/ �या(या पाठhवर हात ठेवला.. 

दचकून तो सावध झाला आ�ण उठून मागे पाहू लागला... 

 

मागे वयाची स�तर-ऐंशी ओलांडलेले एक वयोव[ृद गहृ�थ उभे होते. 

0धWपाड देह,अंगावर मळकटलेले कपड े,गyयात चांद/ची पेट/ लटकत 

होतो,कपाळावर भंडारा लावला होता,डो%यावर भगवा फेटा बांधला होता, काळेभोर 

डोळे,पायात जाड को>हापरु/ पायताण,हातात कानाबरोबर उंचीची काठh आ�ण 

@सहंासारखे आयाळ असलेल/ पांढर/ दाढ/.... 

 

सा#ात कालभरैव भासत होता..., 



 

 

 

बाजीराव कड ेगंभीरपणे पाहत तो aहातारा गहृ�थ बोलला... 

 

कोण र तू..? 

Tहकड मरायला पण कोण 2फरकत नाय,आ�ण तू भर पावसात Tहत काय करतोय 

? 

 

बाजीराव या आकि�मत �jनाने भानावर आला..तो बोलू लागला.. 

 

मी पलसू चा आहे मामा...बTहजL नाईकां(या समाधी(या दश7नाला आलो होतो. 

@म@लटर/ म[ये असतो देशसेवेसाठh..! 

पण तुaह/ कोण...तुaह/ काय करताय इत%या पावसात इकड े? 

 

बाजीराव (या �या �jनाने तो aहातारा उ�तरला... 

आर मी धनगर हाय...असतो शyेया म�qया घेऊन ड)गर दया7त. 

2कसन नाव माज...... 

ग�या,लय नवाल वाटलं...हयात गेल/ बानरुगडावर येतुय...पण बTहजL नाईकां(या 

दश7नाला येणारे लय कमी जण अस�यात..बाक& सगळी Tटगंल टवाळक& 

करणार/च जा�त ये�यात...बर वाटलं....! 

 



 

 

बाजीराव बोल ूलागला.... 

मामा...तुaहाला बTहजL नाईक यां(याबVल काय माTहती आहे ? 

असेल तर मला सागंाल..? 

 

बाजीराव (या डोyयात बTहज�(या -वषयी इतक& भूक �या 2कसन धनगराला 

Tदसल/ आ�ण तो मो}या आनंदाने �याला बोल ूलागला.... 

 

ग�या....बTहजL अस उzया उभी नाय समजायचं तुला,अaहालाबी एवढ माTहत 

नाय..पर जेवढ हाय ते6हढ मातुर तुला सागंतो...लय मोठh कहाणी हाय .. 

 

यावर बाजीराव बोलला... 

 

मामा...सार/ रा; इथे थांबायला तयार आहे..काय माTहती असेल तुaहाला तर 

सांगा मला......मला खूप तहान आहे �यांना जाणून �यायची. 

 

मोठा jवास घेऊन 2कसन धनगर aहणाला.....चल....�या दगडावर बस.ू.. 

 

ते दोघेह/ समोर असले>या दगडावर बसले... 

 

मला आजवर ह/ कहाणी सागं aहणणारा कोणी भेटला न6हता पोरा....मला 

वाटायचं क& मी ह/ कहाणी कोणाला न सागंताच मरतोय क& काय ?  



 

 

पण.इचार>या @शवाय पण कोणाला ह/ कहाणी सा0ंगतल/ तर �याचा काय 

उपयोग नाह/.....मला वाटतंय तुला देवानच धाडलय माnयाकड.... 

 

पोरा...माज वय ८० (या वर झालंय...आaह/ मळू Tहतल नाय...आमचा मळू 

माणूस रायगड (या ड)गरकपार/त रहात 6हता.....nया(या आयुAयात बTहजL 

नाईक आले आ�ण आम(या कुळीच सोन झाल.....आमची ह/ १३ वी -पढ/ 

हाय...आजवर नाईकानंा सोडून आaह/ राTहलो नाय..आजपण या समाधी भवतीच 

माझा जीव घटुमाळतोय र..... 

सखाराम धनगर....आमचा मळूप\ुष ... 

आम(या साFया कुळीत ह/ कथा एका -पढ/तून दसुFया -पढ/त सां0गतल/ जाते.... 

आमची कुळी सोडल/ तर ह/ कथा कुणा(या बा ला स[ुदा ठावी नाय...... 

पण,आता माiया माग रडणार बी कोण उरल नाय..आ�ण मनातल/ ह/ कहाणी 

सांगायला �या मापाचा कोण भेटला बी नाय..... 

ऐक....मी तुला बTहजL नाईक आ�ण माiया मळूवंशज सखाराम (या 

आयjुयातल/ ह/ कथा सागंतोय.... 

 

आ�ण रायगड (या काळजात वसले>या धनगरवाडी(या सखाराम ची कथा �याचा 

१३ वा वंशज 2कसन धनगर भारतीय गWुतहेर खा�याचा अ0धकार/ बाजीराव 

जाधवला सांग ूलागला होता....... 

 

बािजंद...बािजंद .... 

मामा....सांगा पढु काय झाल....? 



 

 

व�ताद काका व सखाराम सारे जण बािजंद (या जंगलात आले होत ेका ? 

खंडोजी कुठे गेला यावेळी ? 

खंडोजी aहणून बTहजL नाईकांनी सखाराम ला मदत का केल/ ? 

राजे येसाजीराव आ�ण सा-व;ी कुठे गेल/ ? 

बािजंद च ेपढेु काय झाले ...? 

सांगा मामा मला.... 

2कसन धनगर उठला आ�ण aहणाला... 

चल पोरा....नाईका(ंया समाधीला Tदवा लावयूा...पढुची कथा Tदवेलागणीनंतर 

सांगतो..उठ...!  

�मश 

पै.गणेश मानुगडे 

कु�ती-म�ल"व$या 

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

बािजंद व धना या कथास/ंहा1या 2काशन पवू4 न5दणी साठ7 खाल+ल 8लकं व9न फोम4 भरावा. 

(=यांनी अगोदर भरला असेल ?यांनी भ9 नये ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRG3GE_uSnCc2057YjCyyg2BWKzcjWtwGk

ZEhX1iOy6miuNA/viewform 

 

माझे पेज नIकJ like करा  

https://www.facebook.com/kustimallavidya 



 

 

‘बाजीदं’                                  

भाग �.३४ 

लेखन,सकं�पना,श�दांकन  

पै.गणेश मानुगड े 

कु ती-म�ल#व%या  

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

 

 



 

 

ब�हज� नाईकां�या समाधीला �दवा लावनू, �यावर माथा टेकवनू �कसन धनगर 

आ�ण बाजीराव �द!या�या "काशात बसले. 

गडावर पावसाने थंड वातावरण झाले होत,ेमा* बाजींद �या उ�कंठावध-क कथेने 

‘बाजीराव’ �या उरात मा* आग लागल0 होती. 

�कसन धनगराने समाधीवर लावले1या �द!याकड ेपाहत भतूकाळातील 4मतृी 

श6द7पी मांडायला सरुवात केल0.....! 

 

सखाराम ने व4ताद काकांना ;या जंगलात आणले होत,ेत ेबाजीदंचचे जंगल होत.े 

काकांची व सखाराम ची सोबत �यां�या सवंग=यांची चाहूल लागताच जंगलातील 

�कडा,क>टक,मुंगी,पश,ुप?ी एकदम कोलाहल माजव ूलागताच काकाना समजले 

�क आपण बाजींद �या जंगलात आहोत आ�ण काह0 ?णातच बाजींद आप1या 

समोर असेल......! 

झपेा टाकत जंगलातील अनेक �ह4ं* पश ुसमोर�या झाडावर बसले. 

अनेक Bवषार0 सपाDनी झाडा�या फांFयाला वेढे देऊन बसले तर अनेक प?ी 

आकाशात झपेाव ूलागले..., 

 

समोर एक IधJपाड !यKती वाघ Mसहंा�या समवेत येताना �दस ूलागला.... 

ती चाल,ती नजर व4ताद काकाना ओळखीची वाटल0... 

वाटल0 न!हे...ओळखीचीच आहे.... 

हा तर ...हा तर..... 

माझा खंडोजी..माझा खंडरेाय... 



 

 

 

काकां�या तOडातून श6द बाहेर पडले..... 

सखाराम �या नजरेने मा* या अनोळखी चहेPयाला ओळखले न!हते...! 

तो Bवचार क7 लागला....हा खंडोजी ? 

तर मग बाजींद कुठे आहे ? 

आम�यासोबत चार �दवस �फरला तो खंडोजी कोण होता मग ..? 

�या !यKतीने अRतु आवाज केला आ�ण सोबत आलेले सारे "ाणी माघार0 

जंगलात जाऊ लागले.....! 

 

खंडोजी पढेु आला आ�ण भावनाBववश होऊन व4ताद काकां�या पाया 

पडला..आ�ण MमठS मा7न रडू लागला...! 

 

काका ...... 

 

खंडोजी �या �या रडTयाने काकानाह0 भावना अनावर झा1या....! 

काह0 ?ण भतूकाळात गेले....खंडोजी भानावर आला. 

 

काका...खूप वाट पाह0ल0 तुमची,या कत-!या�या फेPयात तुम�यासारUया 

गुVजनांचा Bवरह सहन करणे ह0 म�ृयपेु?ाह0 भयानक गोWट होती. 

खंडोजी बोलला....! 



 

 

 

यावर काका उ�तरले... 

खंडरेाया अरे हा सारा काय "कार आहे ? 

तुला तर या हातानी कडलेोट केला होता आXह0.तुYया जाTयानंतर हा 

हाडामासाचा देह कसा तारला आहे माYया जीवाला मा�हत.आता केवळ 

उपकारापरुता िजवंत आहे रे.... पण,तू िजवंत कसा काय ? 

हे धनगरवाडी च ेलोक यांना तूच रायगड पयDत पोचावलेस ना ? 

 

एक द0घ- [वास घेत खंडोजी उ�तरला.....! 

 

नाह0 काका....यांना रायगड पयDत पोहचवले त ेखु\ ब�हज� नाईकांनी. 

ब�हज� नाईक हा श6द उ�चारताच व4ताद काकां�या अंगावर काटा आला. 

काय ? 

खु\ नाईक.....पण का हा असा खेळ ? 

 

सांगतो काका.....चला आपण या जंगलातील गुJत गुहेत जावयूा....! 

व4ताद काका,सोबत आणलेले दोन धारकर0 आ�ण सखाराम सह �याच ेसवंगडी 

खंडोजी सोबत �या जंगलातील गुJत गुहेत जाऊ लागले. 

 



 

 

डOगर-दया-त वसले1या �या घनदाट जंगलातील एका त^याजवळ एक धबधबा 

वाहत होता.�या धबध6या खालनू आत गेले �क एक अंधार0 चोरवाट होती. 

�या चोरवाटेने हे सारे लोक �या गुJत गुहेत पोचले. 

गुहेत अनेक लोक आपाप1या कामात !य4त होत.े 

मशाल0�या उजेडात ती गुहा उजळून _नघाल0 होती.खंडोजी ला पाहून सारे लोक 

उठून मजुरे क7 लागले,�या मजुरयाचा 4वीकार करत खंडोजीने व4ताद काकासह 

सव- लोकांना एका गुJत क?ात नेले. 

काकां�या सोबत आलेले दोन धारकर0 _तथेच बाहेर थांबले व आतून गुहेच ेदार 

बंद करTयात आले. 

आत1या क?ात समई�या उजेडात सव- गुहा उजळल0 होती.समोरच आई 

तुळजाभवानी च ेतैलIच* लावले होते. 

Mभतंीवर ढाल तलवार0 लाव1या हो�या. 

समोर�या मंचकावर खंडोजीने सवा-ना बसTयाची खून केल0 ..सव- बसले. 

 

औपचाbरक बोलTयाला सरुवात झाल0 आ�ण व4ताद काकांनी खंडोजीला मUुय 

"[न केला. 

खंडरेाया....आता वेळ न घालवता सागं हा काय "कार आहे ते ? 

बाजींद �या जंगलात तू कसा..ह0 जनावरे तुझ ेऐकतात..Xहणजे तुलाह0 बाजींद च े

गूढ dान येत आहे ? 

सवा-त मह�वाच ेतू िजवंत कसा...? 

 



 

 

खंडोजी हसला आ�ण बोल ूलागला. 

 

काका.....ह0 सार0 कहाणी घडवल0 गेल0 ती ब�हज� नाईकांनी.....! 

 

मोठा [वास घेऊन खंडरेाय �याचा भतूकाळ सागंू लागला. 

 

�या �दवशी तुXह0 मला यशवंतमाचीत भेटायला आलात आ�ण ब�हज� नाईक 

माYयावर नाराज आहेत असे सांगून मला �वbरत �यांची भेट eयायला सागंून 

_नघनू गेलात...तोवर जे घडले त ेमाYया बfुीने घडले. 

पण,बािजंद ची गूढ dानाची वह0 घेऊन मी नाईकां�या गुJत �ठकाणी असले1या 

एका गुहेत सरुg?त ठेवायला गेलो आ�ण वह0 ठेवनू मी परत यशवंतमाचीत 

जाणार इतKयात �या गुहेत खु\ नाईक मला भेटले. 

 

जो व�ृतात मी तुXहाला साIंगतला,तोच व�ृतांत मी नाईकांना साIंगतला. 

साBव*ी व माझ े"ेम,बािजंद ची गूढ कथा सव-काह0....! 

बराच Bवचार क7न नाईकांनी मला _नयोजन बदलTयास सांIगतले. 

आ�ण �यानसुार मी चाल ूलागलो. 

मराiयांची Iचवट फौज िजंकणे सा?ात यमालाह0 अिजंKय आहे,मा* मी भीमाचा 

वापर क7न तुमचा ह1ला परतवला. 



 

 

भीमाने यशवंतमाची�या गुJत खबरा बाहेर देणे सVु केले होते,आ�ण �यायोगे 

साBव*ीसोबत लkनाची 4वJने रंगवणे सVु केले होत ेहे मला आधीच समजले 

होत,ेXहणून �याला संपवणे हे गरजेच ेहोत.े 

दरXयान, 

बािजंद च ेत ेगूढ dान ब�हज� नाईकांनी �याच गुहेत ४-५ �दवस सतत 

अnयासनू आ�मसात केले आ�ण जे!हा तुXह0 बािजंद �या ह11यात अडकून 

मरणा�या दाढेत होता,ते!हा ब�हज� नाईकानंी गूढ आवाजात ती जनावरे परत 

घालवल0...आ�ण गूढ आवाजात बािजंद ला तू परत तुYया जंगलात _नघनू 

जा..मी तुझी या जंगलात येऊन भेट घेईन असे साIंगतले. 

ठर1या "माणे भीमा बंड क7न उठणार हे मला मा�हत होते,ते!हा �याला 

हाकलनू लावनू म\ुाम तुम�या वाटेला पाठवले आ�ण �यानेह0 तुXहाला 

यशवंतमाचीची गुJत वात दाखवल0. 

यfु पेटणार याची मला क1पना होतीच..पण राजे येसाजी व साBव*ी सोबत 

�यांची नेकजात फौज �ह 4वरा;या�या कामी यावी यासाठS आमचा जीव तुटत 

होता..आ�ण तुम�या _नकरा�या ह11याने त ेशKय झाले. 

राजे येसाजीनी Mशवरायां�या पBव* काया-त योगदान देTयाच ेकबलु केले आ�ण 

�या सवा-ना गुJत वाटेने मी बािजंद �या जंगलात पोहचवले,_तथे ते सरुg?त 

होत.े 

भीमा सारखा हरामखोर 4वता�या हाताने ठार करTयापे?ा ब�हज� नाईकां�या 

आdेनसुार �याला बेशfु क7न का^या कप=यात बांधनू �यां�या 4वाधीन 

केला.....पण तो खंडोजी आहे असे सागंून ब�हज� नाईकांनी मलाच धKका �दला. 

खंडोजी Xहणून भीमाला कडलेोट क7न ठार केले ,यशवंतमाची 4वरा;यात 

आल0...पण एवoयावर थांबतील त ेब�हज� नाईक कसले. 



 

 

 

रायगड पbरसरातील �कमान १०० �या छोट0 छोट0 रा;ये जे Mशवरायांच ेनेत�ृव 

अमाsय क7न वरै Mमरवत होती ती सार0 आज भग!या झt=याखाल0 आहेत याच े

uेय जात ेकेवळ ब�हज� नाईकांना. 

 

बािजंद �या गूढ BवFयेचा वापर 4वरा;यकामी !हावा ह0 बािजंद ची इ�छा 

होती..पण खु\ बािजंदलाच 4वरा;या�या कामात आणून ब�हज� नाईकांनी 

इ_तहास घडवला. 

राजे येसाजी Mशकv  यानंा केवळ यशवंतमाची च ेनेत�ृव न देता िजंकले1या १०० 

रा;यांच ेअIधपती क7न �यांची ताकत शंभरपट केल0. 

 

साBव*ी सारखी रणराIगणी 4वता हातात तलवार घेऊन इतके �दवस या गJुत 

मो�हमेत आम�यासोबत लढल0....! 

 

खंडरेाया बोलत होता,ते ऐकून व4ताद काकां�या डोKयात �झन�झsया येत 

हो�या... 

 

डो^यात पाणी आणून त ेबोल ूलागले.. 

 

खं=या,अरे सरुतेची लटु,अwाहून सटुका यारUया जीवघेTया कामIगर0त तू आ�ण 

मी सोबत काम केले पण मी तुला समज ूशकलो नाह0. 



 

 

गुJतता हा 4वरा;याचा आ�मा आहे ,पण इतक> बेमालनू गुJतता राखून तुXह0 

जे काह0 काम केले आहे �यासाठS या XहाताPया गJुतहेराचा तुXहाला मानाचा 

मजुरा.......! 

नाह0 काका......उलट मजुरा तुXहाला असेल आमचा व खु\ ब�हज� नाईकांचा. 

;याला करंगळी ध7न लहानाच ेमोठे केले �याला सxुदा कत-!यात कसरू केल0 

Xहणून आपण खंडोजी समजूनच कडलेोट केले ना...4वरा;यात भावनेपे?ा कत-!य 

मोठे आहे हा Mशवशाह0चा Mशर4ता तुXह0 जागून दाखवलात....तुXहाला मानाचा 

मजुरा. 

व4ताद काका व खंडोजी एकमेकां�या MमठSत पडून रडू लागले. 

�यांची ती Bवल?ण गVुMशWयाची भेट पाहून सखाराम,नारायण,सजा- व म1हार0 

सfुा रडू लागले होत.े... 

इतKयात .....गुहेचा दरवाजा वाजला. 

खंडोजी ने दार उघडले,आ�ण बाहेर एक हेजीब वदy Fयायला आला होता.... 

 

तो बोलला......द4तूरखु\ Mशवाजीराजांच ेअ[वपथक जंगला�या पवूvकडून येताना 

�दसत आहे...! 

राजे येताहेत.....खंडोजी बोलला... 

तू चल पढेु...राजां�या अ[वांचा ताबा घे...आXह0 ?णात आलोच...! 

 

खंडोजी बोल ूलागला..... 

 



 

 

काका..चला महाराज येत आहेत. 

सोबत ब�हज� असावेत...कारण यशवंतमाची िजंकून आसपास�या १०० रा;यांची 

ताकत एकवटल0 आहे....महाराजां�या मनातील रायगड पbरसरातील काळजी 

_नघनू गेल0 आहे...आता केवळ एकच xयेय....दg?ण�दिkवजय....चला सारे. 

 

व4ताद काकासोबत सखाराम व �याच ेसवंगडी खंडोजी सोबत महाराजां�या 

भेट0ला _नघाले. 

 

बािजंद �या जंगलातील बािजंद ची सार0 सेना महाराजां�या दश-नाला _नघाल0. 

 

खंडोजी व4ताद काकाना बोलला....काका अजून काह0 लोक तुXहाला भेटायला 

आतुर आहेत ....असे Xहणत त ेजंगलात एका �ठकाणी असले1या छावणीकड े

आले...! 

 

बािजंद.....खंडोजी ने हाक मारताच तो IधJपाड यवुक समोर आला. 

;या�या चहेया-वर Bवल?ण गांभीय- होते. 

खंडोजी ने बािजंद ला मजुरा केला...तो मजुरा 4वीकारत बािजंद 

बोलला..खंडोजीराव..हे व4ताद काका ना ? 

जी....होय..हेच माझ ेव4ताद...! 

बािजंद ने व4ताद काकां�या पायांना 4पश- करायला खाल0 झकुला,पण �यांचा 

हात मxयेच धरत काका बोलले.......अहो,;यां�या कहाTया ऐकून रायगड पbरसर 



 

 

हाद7न जातो,असे बािजंद माYया पाया पडतात हे ठSक नाह0.....तुमची महती 

आXह0 जाणतो. 

 

यावर हसत हसत बािजंद उ�तरला.....नाह0 काका.....तुम�यासारखे शरू,�हकमती 

आ�ण _नWiवान हेर Mशवरायांना लाभले हे 4वरा;याच ेनशीब..तुम�या पzा 

सदुश-न �फरवा तसा �फरताना आXह0 प�हले आहे,आXह0 १०० वषv लोकांना केवळ 

घाबरवनू सोडTयाMशवाय काय केले....आमच ेमळूपVुष बािजंद �या अं_तम 

इ�छेला आता फळ Mमळाले आहे..आता आXह0 मरणाला के!हाह0 तयार 

आहोत....! 

 

हा संवाद चाल ूहोता आ�ण खु\ येसाजीराव Mशकv  महाराज �यांची मलुगी साBव*ी 

व सव- अंगर?कासमवेत _तकड ेयेत हो�या.... 

 

व4ताद काकांनी ओळखले...हेच ते राजे Mशकv ...;यांनी �क�येक वषv 4वरा;याला 

न जुमानता लढा �दला....पण आता वया�या शवेट�या टJJयात मा* भग!या 

xवजाखाल0 आले.... 

 

�याना पाहताच सवा-नीच मजुरे केले... 

 

खंडोजीने व4ताद काकांची व राजे Mशकv  व साBव*ीची ओळख क7न Fयायला 

सरुवात केल0....! 

 



 

 

साऊ...;यां�यामळेु हा खंडोजी घडला,हे माझ ेव4ताद काका...! 

 

साBव*ी पढेु आल0 आ�ण _तने व4ताद काकांचा आशीवा-द घेतला...! 

 

राजे येसाजीराव बोलले......व4ताद काका...आता आXह0ह0 तुम�या खांFयाला 

खांदा लाव ूलढणार 4वरा;यासाठS...! 

 

सखाराम हे सारे भर1या डो^यांनी पाहत होता...काय ह0 वेडी माणसे आहेत. 

वयाचा उ�तराध- सVु आहे,मरण के!हाह0 यानंा गाठेल असे वय जगत आहेत,मा* 

भाषा करत आहेत 4वरा;यासाठS लढायची.....खरोखर ह0 �हदंवी 4वरा;याची 

मां�दयाळी आम�या नMशबी का नाह0...�कती �दवस आXह0 संसारा�या गाडkया 

मडKयासाठS जगायच.े..सखाराम च ेअu ूअनावर होत होत.े..! 

 

दरXयान जंगलातील पवूv बाजकूडून Mशगें ततुार0 कणv गजू- लागल0...! 

सवाDनी ताडले......Mशवरायांच ेपथक आले. 

 

सारे गडबडीने _तकड ेजायला _नघाले. 

 

जंगलातील �या पठार0 भागात, 

एका पांढPयाश{ु घो=यावर �हदंवी 4वरा;याचा भगवा xवज मानाने डौलत होता. 

मागोमाग पाचश-ेसहाश ेह�यारबंद धारकर0 दौडत येत होते. 



 

 

आ�ण एका का^या घो=यावर खु\ राजuी छ*पती Mशवाजीराजे बसले होत.े 

डोKयावर0ल मंद0लाला मो�याच ेघोस लावनू रोवलेला तुरा �हsकाळत राजांची ती 

"सsन मंगलमतू� नजरेस पडू लागल0. 

पांढरा श{ु अंगरखा,�यावर घातलेल0 आभषूणे..ग^यात भोसले कुळाची कव=यांची 

माळ. 

Mशवगंधाने भ!य कपाळ रेखाटले होत.े 

काळी रेखीव दाढ0 आ�ण चहेया-वर नेहमीच ेि4मत हा4य.....! 

कमरेला भवानी तलवार लटकत होती.कमरेला क|यार �दसत होत.े 

घो=याचा लगाम खेचला आ�ण राजे bर�कबीत पाय ठेवनू पायउतार झाले...�यांचा 

घोडा धरायला एक Mशलेदार धावतच पढेु गेला....! 

साPया जंगलात कमाल0ची शांतता पसरल0. 

महाराजांना पाहताच सवाD�या कमरा मजुया-साठS खाल0 झकु1या. 

 

डोळे बंद क7न एक हात छातीवर ठेवत महाराजांनी तो मजुरा 4वीकारला....! 

 

राजे हसतच खंडोजी जवळ येऊ लागले. 

खंडोजी भांबावनू गेला व सावरला. 

राजां�या मागे एक पलैवान गडी,कमरेला तलवार,पाठSवर ढाल अडकवनू 

लगबगीने समोर आला. 

 



 

 

राजे बोलले....यशवंता.....तुझा खंडोजी ह1ल0 चागंलाच तयार0चा �दसत आहे. 

�या यवुकाने हसत दजुोरा �दला....होय राजे,आता काय,तुXह0 लkनाला परवानगी 

�दल0त,राजे MशKयाDची लेक Xहणजे ल}मीच पदरात पडत आहे Xहट1यावर 

अंगावर बाळसे तर �दसणारच ना..! 

 

असे Xहणताच खंडोजी व साBव*ी परुती लाजून गेल0 ..इतर लोक मा* हस ू

लागले. 

 

सखाराम च ेडोळे मा* Bव4फा7न गेले होत.े 

राजां�या सोबत जो यशवंता होता...तो..तोच तर खंडोजी Xहणून आम�यासोबत ४ 

�दस या जंगलात �फरत !हता......सखाराम ची पाचावर धारण बसल0 होती. 

 

राजे येसाजी Mशकv  समोर आले व �यांनी राजांना मजुरा केला. 

ते बोल ूलागले...राजे...आता रायगड पbरसरात केवळ भग!या झt=याच ेरा;य 

आहे...आता इथला दगड आ�ण दगड तुम�या सोबत आहे. 

 

राजे हसले आ�ण बोलले.....राजे Mशकv ...हे तर uींच ेकाम आहे,माझ ेएक|याच े

नाह0. 

तुXह0 मनावर घेतले Xहणून इतKया कमी वेळेत हे साधले. 



 

 

4वरा;याची राजधानी Xहणून आXह0 रायगड _नवडला,पण �या राजधानी�या 

अ4तीनीतील _नखारे तुम�या मळेु बाजूला झाले...आता आम�या डोKयात केवळ 

दg?ण-�दिkवजय आहे...! 

 

राजे साBव*ीकड ेपाहत बोलले.....साBव*ी..तुYयासारUया मलु0 ह0 खर0 4वरा;याची 

दौलत आहे. 

चलु0पढेु काम करणारे हात 4वातं~यासाठS रणागंण गाजव ूशकतात हे तुYया 

कृतीने तू दाखवनू �दलेस...खंडोजी,त ूमोठा भाkयवान आहेस ,तलुा साBव*ी 

सारखी प�नी Mमळत आहे..खंडोजी मान खाल0 घालनू केवळ ऐकत होता...! 

 

आ�ण बािजंद. 

 

राजां�या आवाजाने बािजंद ने पsुहा मजुरा केला. 

राजे बोल ूलागले. 

महाराW� ह0 बBुfवंताचंी जननी,पण बfुी बरोबर कत-!य,4वाMभमान,सं4कृतीची 

जपणकू करणारे तुम�यासारखे वीर आXहाला भेटले नसते,तर असे हजारो 

Mशवाजी Mमळूनह0 महाराW� 4वतं* झाला नसता...! 

 

यावर बािजंद बोल ुलागला. 

राजे.....असे बोलनू मला लाजव ूनये.....१०० वषv आXह0 आम�या मळू पVुषाचा 

हा अनमोल ठेवा जण ूकाह0 तुमची वाट बघत जपला होता...आता आXहाला 

मरण जर0 आले तर0 आXह0 तयार आहोत. 



 

 

�हदंवी 4वरा;याच ेहे पBव* काय-,आसेतु �हमाचल असेच सVु राह0ल यासाठS 

आXह0 सारेच जीवाची बाजी लाव.ू.....! 

 

राजे हसले.....आपण सारेच जीवाची बाजी लावनू काम कVया...! 

जगायच ेतर 4वता�या भमूीत,4वतं* भमूीत..नाह0तर लढता लढता मरण 

प�करायच.े 

 

व4ताद काकाकड ेपाहत राजे बोलले. 

 

काका...आXहास माफ करा,हा सारा खेळ तुम�या उपरो? आXह0 अमलात 

आणला. 

कारण कमी वेळेत खपू काह0 साधायच ेहोत.े...सवा-ना सांगत बसलो असतो तर 

अजून १० वषv रायगड मxये देवा धमा-च ेरा;य आणणे अवघड होते. 

जे Bवरोध करत होते,ते आपलेच लोक होत.े.�यामळेु �ह नीती आXहाला अमलात 

आणावी लागल0....चला..._नघतो आXह0 ...पढुची तयार0 काय असेल..हा यशवंता 

तुXहाला सागेंल....जातो आXह0..! 

 

आ�ण आ1यापावल0 राजे घो=यावर 4वार झाले आ�ण रायगडा�या वाटेला _नघनू 

गेले..मागोमाग महाराजांची Mशवगंगा दौडत _नघाल0....! 

 

सारेच थKक झाले होते राजां�या बोलTयाने. 



 

 

सखाराम ने व4ताद काकांना खून करत बोलला. 

 

काका...आम�यासोबत जे चार �दवस खंडोजी बननू आले होते....त ेहेच ..! 

यशवंताकड ेपाहत सखाराम बोलत होता,आ�ण यशवंता हसत हसत सवाD�या 

जवळ आला आ�ण सखाराम ला बोलला.... 

 

काय सखाराम....तुमच काम झालं Xहण...? 

मजी महाराज Xहणत !हत..क> अतापा4न टकमकावण- एकबी हरामखोर टाकणार 

नाय...? 

बेस झाल बगा तुमच... 

 

आता मा* सखाराम ला हंुदका आवरणे अशKय झाले....�याने रडतच यशवंता 

�या पायाला MमठS मारल0 आ�ण बोल ूलागला. 

 

मला कायबी समजना..कोण आहे तुमी...आम�या गर0ब लोकांना देव Xहणून 

भेटलासा...तवा खंडोजी...आ�ण आता यशवंता ...खर कोण हायसा तुXह0 त ेतर 

सांगा......! 

 

बाजूला उभा असलेला खंडोजी हासतच बोलला. 

सखाराम....हे ...हेच आहेत आमच ेब�हज� नाईक...! 

�हदंवी 4वरा;याच ेगJुतहेर "मखु. 



 

 

 

आ�ण सखाराम �या अंगावर सरस7न काटा आला. 

�याला सव- गोWट0चा उलघडा होऊ लागला,क> उंबराच फुल Xहणताच आXहाला 

रायगडावर ए!हढा का मान Mमळत होता....आमचा घोडा हा जवळ असला क> का 

पळून जात होता. 

पण,ब�हज� नाईकांनी सखाराम बननू का आXहा4नी रायगड दावला..आ�ण 

रा*ी�या वेळी तुXह0 कुठे गायब होत होता....हा "[न मा* सखाराम ने ब�हज� 

नाईकांना केला....! 

 

नाईक हसले आ�ण बोलले.....ग=या,या खंडोजी ने 4वरा;यासाठS खूप काह0 

भोगले आहे,हा वेडा 4वताहून तर काय हे लोकांना सागंणार नाह0,Xहणून तुम�या 

कानावर याची महती घातल0. 

रा*ी�या वेळी 4वरा;या�या मह�वा�या बातXया 4वरा;यातील अनेक हेराकडून 

मला Mमळत असाय�या �यामळेु मला जावे लागत असे,पण साBव*ीने मला या 

कमी खूप मदत केल0..जराह0 शंका न येऊ देता तुXहाला सव-काह0 समजून 

सांIगतले _तने...! 

आ�ण व4ताद काकासारखा _नWठावान हेर नKक>च याचा मागोवा काढत तुXहाला 

इथवर आणणार हे आXहाला ठाऊक होत.े..काय काका बरोबर ना ..? 

 

ब�हज� नाईक हसत हसत बोलत होत ेआ�ण व4ताद काकांना अu ूअनावर झाले. 

 



 

 

नाईक....तुमची _नWठा,तुमची खेळी जगात कुणालाच समजणार नाह0 

बघा.....तुम�या सारUया अIधकाPयां�या हाताखाल0 आXह0 तयार झालो हे आमच े

नशीब...! 

 

अहो,नशीब काय काका ......या भणंग MभकाPया ब�हज��या आयुWयात Mशवाजी 

नावा�या पर0साचा 4पश- झाला आ�ण आयWुयाच ेसोने झाले,नाह0तर गावोगाव�या 

या* ेज*ते सOग करत Mभका मागत �हडंलो असतो....जे काय आहे �याच ेuेय 

केवळ महाराजां�या जीवनकाया-ला आहे काका. 

आप1या सवाD�या आयWुयातून Mशवाजी वजा केले तर Mश1लक काह0च उरत 

नाह0. 

तुXहाला इथवर आणणे, 

खंडोजी कडून MशKयाDना 4वरा;यात आणणे, 

MशKयाD�या कडून १०० रा;ये 4वरा;यात घेणे 

याचा स*ूधार जो कोणी आहे �यांच ेनाव Xहणजे ‘Mशवाजी महाराज’ 

�याना Bवचार1याMशवाय आ�ण �यां�या आदेशानसुार हा ब�हज�च काय 

4वरा;यातला अणुरेण ुसxुदा _नण-य घेऊ शकत नाह0. 

 

बाजींद हे सारे ऐकत होता,आ�ण �या�याह0 अuचूा बांध फुटला होता.... 

तो मनोमन Bवचार करत होता.... 

 



 

 

आजवर या बाजींद ने उगाच जगाला घाबरवनू फुशारक> मारल0.....पण,आज 

कळून चकुले होत.े..खरे बाजींद तर ‘छ*पती Mशवाजी महाराज’ आहेत. 

 

दरूवर दौडत _नघाले1या महाराजां�या फौजेकड ेतो पाहत होता आ�ण सोबत 

मावळ�या सयूा-�या संधी"काशात भगवा झtडा फडफड फडकत _नघाला होता.....!  

  

बाजींद पूवा(ध( समा*त  

  

पै.गणेश मानुगडे 

कु ती-म�ल#व%या 

www.facebook.com/kustimallavidya 

wahtsapp 9850902575 

 

बािजंद व धना या कथास-ंहा/या 0काशन पवू( न1दणी साठ3 खाल4ल 5लकं व6न फोम( भरावा. 

(;यांनी अगोदर भरला असेल =यांनी भ6 नये ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRG3GE_uSnCc2057YjCyyg2BWKzcjWtwGk

ZEhX1iOy6miuNA/viewform 

 

माझे पेज नGकH like करा  

https://www.facebook.com/kustimallavidya 

 

 

 


